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YDS ACADEMY YABANCI DİL OKULLARI 

 

2005 yılında kurulan YDS Academy Yabancı Dil Okullarımızda her yaş grubuna, teknolojik sınıflarda, uluslararası 

sertifikalara sahip eğitmenlerle dil eğitimi vermekteyiz. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yanı sıra 

yetişkin öğrencilere de çok çeşitli amaçlara yönelik eğitimler sunmaktayız. Genel amaçlı yabancı dil programlarımızın 

dışında ulusal ve uluslararası dil sınavlarına hazırlık eğitimlerimiz, iş dünyasına yönelik sunduğumuz çözümler, dijital 

eğitim modellerimiz, yurtdışı eğitim hizmetlerimiz ve yabancı dil eğitiminin tüm alanlarını kapsamaktadır. YDS 

Academy olarak birinci önceliğimiz kaliteli eğitimi herkes için erişilebilir kılmaktır. Oluşturduğumuz kalite modelimiz 

doğrultusunda sunduğumuz yabancı dil eğitim hizmetlerimizi bu tanıtım metnimizde sizlerle paylaşacağız. 

 

KALİTE 

YDS Academy yabancı dil okulları olarak benimsediğimiz en önemli prensip olan “Sürdürülebilir Kalite” ilkemiz 

doğrultusunda yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bize göre kaliteli eğitim lüks değil, bir haktır. Amacımız; 

öğrencilerden velilerine kurumsal firma çalışanlarından yöneticilerine kadar tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir kaliteli 

hizmetleri en uygun ücretlerle sunmaktır.  

Kaliteye verdiğimiz önem neticesinde kurumlarımız 2010 yılında Oxford Quality kalite belgesini almış, ardından da 

2013 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen kalite kongresinde Altın Kategori’de uluslararası ERA Kalite 

Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. Kalite odaklı çalışılan uzun yılların getirdiği deneyimle, sunduğumuz tüm 

hizmetlerde kaliteli bir eğitim almanızın güvencesi olan “YDS Quality Codes” sistemini geliştirdik. Bu sistem 

eğitimimizin başından sonuna kadar tüm aşamalarında size eşlik edecek, hedefinize ulaşma yolunda herhangi bir 

problemle karşılaşmanızı önleyecektir.  

YDS QUALITY CODES – TOTAL QUALITY CONCEPT IN YDS ACADEMY 

 CTD - CONTINUING TEACHER DEVELOPMENT 

Kurumlarımızdaki tüm öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini daima üst seviyede tutabilmeleri için gerek 

dil merkezlerimizde, gerek ülkemizin güzide mekânlarında, gerekse yurtdışında düzenlediğimiz ulusal ve 

uluslararası nitelikteki eğitim ve kişisel gelişim programlarıdır.  

 SCS – STUDENT COUNSELLING SYSTEM  

YDS Academy hizmet birimlerinde başta sınav programlarına devam eden öğrenciler olmak üzere tüm 

öğrencilere ilgili konu hakkında birebir ya da toplu olarak rehberlik ve bilgilendirme hizmetinin sunulmasıdır.  

 DLS – DIGITAL LEARNING SOLUTIONS 

Tüm eğitimlerimizde öğrencilerin çok daha fazla çalışma ve tekrar yapmalarını sağlayacak, kapsamlı ve 

profesyonel sistemlere dayanan dijital eğitim destek hizmetleridir. 

 BRP – BEGINING-OF-TERM RECOVERY PROGRAM 

Yeni bir kursun başında, çeşitli sebeplerle bir önceki dönem içinde devamsızlık yapmış olan veya mevcut 

bilgilerini pekiştirmek isteyen öğrenciler için tamamladıkları kursun son ünitelerini tekrar edecekleri sınıf 

çalışmalarıdır. 

 DTS – DEVELOPMENT TRACKING SYSTEM 

Genel İngilizce, ilköğretim ve lise programlarında her ünitede bir, üç ünitede bir ve altı ünitede bir uygulanan 

sınavlar ve sınıf içi gözlem yoluyla sınıf öğretmeni ve akademik koordinatör tarafından öğrencinin 

gelişiminin takip altında tutulması sistemidir. Sınav gruplarında bu takip, düzenli olarak yapılan deneme 

sınavlarıyla sağlanmaktadır. 

 P2P – PEER TO PEER 

Mazereti nedeniyle devamsızlık yapmak zorunda kalan, belirli konularda eksiği olduğunu düşünen veya sınıf 

öğretmeninin takibi sonucu eksiklikleri olduğu belirlenen öğrencilere yönelik öğretmen eşliğinde yapılan bire 

bir derslerdir. 

 UBS – UNIT BASED SUPPORT  

Ders harici günlerde bir hafta önce işlenen ünitenin tekrarının yapıldığı, çok sayıda örnek ile daha fazla dil 

egzersizi yapma imkânının sunulduğu çalışmalardır. 

 SSB – SUCCESS AT SCHOOL PROGRAM 
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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin aldıkları yabancı dil eğitiminin yanında ücretsiz olarak 

katılabilecekleri, okullardaki müfredatı baz alarak okul başarısını arttırmayı amaçlayan, haftalık olarak 

düzenlenen ek çalışmalardır. 

 ATS – ABSENTEESIM TRACKING SYSTEM  

Kursiyerlerin devamlılığını maksimum seviyede tutmak amacı ile bizzat sınıf öğretmeni ve eğitim danışmanı 

tarafından takip edilerek öğrencinin programdan geri kalmasının engellenmesi ve gerekli tedbirlerin 

alınmasıdır. 

 SCA – SPEAKING CLUB ACTIVITIES 

Yabancı eğitmenler tarafında yürütülen, konuları önceden belirlenmiş haftalık konuşma çalışmalarıdır. 

Seviyelere göre ayrı ayrı yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin dil kullanımı açısından gerçekçi ortamlar ve 

konular bulması amaçlanmaktadır. 

 ABS – ACTIVE BOOKWORM SYSTEM 

YDS Bookworm üyeliği ile kurumlarda bulunan zengin içerikli ve seviyelendirilmiş kütüphanelerden okuma 

kitaplarının eğitmen denetiminde tamamen ücretsiz olarak öğrencilere kullandırılmasıdır. 

 ARS – ACCENT REDUCTION SYSTEM  

Dilin aktif kullanımı için gerçekleştirilen konuşma derslerinde yabancı ve Türk eğitmenler tarafından 

uygulanan doğru sesletim çalışmalarıdır. 

 ISI – INTERACTIVE SPOKEN INTERACTION 

Yabancı eğitmenler tarafından yürütülen, 5’er dakikalık karşılıklı diyaloglardan oluşan, tüm Genel İngilizce 

ve Teen Plus öğrencilerinin katılmasının zorunlu olduğu, konuşma konusunda öğrencilerin gelişiminin kurum 

tarafından takip edilmesini ve onlara dönüt verilmesini sağlayan etkileşimli bir uygulamadır. 

 SRP – STUDENT REVIVAL PROGRAM  

Dur ve kontrol et sınavları ve ilerleme sınavları sonuçlarının akademik kurul tarafından değerlendirilmesi 

sonucunda öğrencinin arzulanan gelişim düzeyine ulaşmadığı tespit edildiğinde derhal bir öğretmen eşliğinde 

yoğun bir çalışma programına alınmasıdır. 

 ERP – END-OF-TERM-RECOVERY PROGRAM 

Yeni tamamlanan bir kursun sonunda, çeşitli sebeplerle dönem içinde devamsızlık yapmış olan veya mevcut 

bilgilerini pekiştirmek isteyen öğrenciler için henüz tamamlamadıkları kursun son ünitelerini tekrar 

edecekleri sınıf çalışmalarıdır. 

 

GENEL İNGİLİZCE PROGRAMLARI 

Genel İngilizce programlarımızda Avrupa dilleri öğretimi olarak ortak çerçeve programına (CEFR) uyumlu 6 seviyeli 

(A1-A2-B1-B2-C1-C2) dil eğitimi uygulanmaktadır. Kursiyerlere öncelikle seviye belirleme testi uygulanarak hangi 

düzeyde oldukları tespit edilmektedir. Bu işlemin ardından kursiyerler, karşılıklı olarak kararlaştırılan seansa 

yönlendirilmektedir. 

Eğitim dilin tüm yönlerini geliştirmeye odaklı olup konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin birbirini 

tamamlayıcı şekilde öğretilmesini amaçlamaktadır. Özellikle “iletişim dili” olarak İngilizcenin öğretimi 

hedeflendiğinden, konuşma becerisinin geliştirilmesine ekstra önem verilmektedir. 

Her bir seviyede 96-120 ders saati olarak verilen eğitim sürecinde Oxford University Press ürünleri olan kitaplar ve 

eğitim materyalleri kullanılmaktadır ve tamamı ücretsiz olarak öğrencilerimize hediye edilmektedir. Bu materyaller, 

öğrenci ders kitabı (student’s book), çalışma kitabı (workbook), bilgisayar destekli alıştırma CD’si (iChecker) ve YDS 

Academy tarafından özel olarak hazırlanan interaktif İngilizce eğitim kaynakları DVD’si gibi çok sayıda unsuru 

içermektedir. 

Kursiyerlerin durumlarını gözlemek, onlara doğru dönütler vererek eğitimlerinden en fazla kazanımı elde etmelerini 

sağlamak amacıyla çeşitli ölçme-değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Her ünite sonunda bireysel değerlendirme 

amaçlı ünite kazanım testleri, her dört ünitede bir ara kontrol testleri ve her altı ünitede bir kur testleri uygulanmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar gerek öğrencinin öz değerlendirmede bulunmasını sağlamakta, gerekse öğretmen ve eğitim 

danışmanına öğrenciyi doğru yönlendirmekte kullanabilecekleri değerli bilgiler sunmaktadır.  

Genel İngilizce programlarımızda öğrencilerimizin ücretsiz olarak katılabilecekleri “YDS Quality Codes” dâhilinde 

bulunan çok sayıda ek hizmet sunulmaktadır. Öğrencilerimizin 1 seviyelik eğitimleri boyunca yaklaşık 64-68 ders saati 

ek hizmetlerden yararlanmaları mümkün olmaktadır. 
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YDS HAZIRLIK PROGRAMLARI 

Yüksek lisans, doktora, yardımcı doçentlik ve doçentlik başvurularında, görevde yükselme ve yurtdışı göreve 

seçilmede, dil tazminatına hak kazanmada, TUS ve DUS sınavlarında, çok sayıda KPSS puan türünün 

hesaplanmasında, diploma denkliğinde ve turist rehberliği kokart uygulamasında tek ortak şart adayların geçerli bir 

YDS puanlarının olmasıdır. Oldukça geniş bir kitleyi ilgilendiren YDS’ye YDS Academy’de hazırlanılır! 

YDS hazırlık programlarımızda öğrencilere İngilizcenin tüm yönlerini ve inceliklerini öğretmeye çalışarak onların çok 

değerli zamanlarını çalmayız. Çünkü sınavın kendisi İngilizcenin derinliklerini ölçmemektedir. Sadece sınav odaklı 

olan bu programlarımızda sınava ihtiyaç duyulduğu kadarıyla dil bilgisi, kelime dağarcığı, soru çözüm teknikleri ve 

sınav stratejileri çalışmaları yapılmaktadır. 

YDS Publishing tarafından kurumlarımıza özel olarak hazırlanan eğitim setlerimizi ülke genelinde eşine 

rastlanmayacak zenginliktedir. Başarı için gereken tüm unsurları barındıran setlerimizdeki unsurlar akademik 

takvimimiz doğrultusunda öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaktadır. Düzenli olarak birebir YDS formatında deneme 

sınavları uygulanmakta ve detaylı sonuç raporlarıyla öğrencilere dönütler verilmektedir. Ayrıca destekleyici online 

sistemlerimizle de öğrencilerimize ayrıcalıklı bir eğitim süreci garanti edilmektedir. 

Sınava hazırlık konusunda son derece deneyimli eğitmenlerden oluşan YDS hazırlık zümrelerimiz, ÖSYM’nin tüm 

yabancı dil sınavlarını yakından takip etmektedir. Yayın ekibiyle sürekli iletişim içinde olmaları sayesinde, sınavda 

ortaya çıkan yeniliklere yönelik hızla müfredat güncellemesi yapılmakta ve öğrencilerin daima gerçek sınav formatına 

göre hazırlanması sağlanmaktadır. 

 

TEEN + GRUPLARI  

Lise 9, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinden oluşan bu gruplarda öğrenciler seviye belirleme testine göre ayrılarak bir okul 

sezonu boyunca eğitim alırlar. Bu programlardaki asıl amaç “iletişim dili” olarak İngilizceyi sevdirerek öğretmek, aynı 

zamanda okuldaki İngilizce derslerinde de başarıyı arttırmaktır. Hafta içi okul sonrasındaki saatlerde veya hafta sonu 

çok çeşitli seanslarda eğitim gören öğrenciler ayrıca farklı günlerde ücretsiz olarak sunulan ek hizmetlerden de sınırsız 

şekilde yararlanabilmektedir. Hem yabancı eğitmenlerle yürütülen konuşma kulüpleri hem de okul müfredatlarına 

yönelik atölye çalışmaları, öğrencilerin en yüksek verimi almaları için uzman eğitmenlerimizce yürütülmektedir.  

 

KIDS GRUPLARI  

Okul öncesinden 8. sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik hazırlanan programlarımız, yabancı dilin en doğal haliyle 

öğrenebilmesini sağlayan eğitim modellerini temel almaktadır. Dil öğreniminin en kolay ve kalıcı olduğu çocuğunuzun 

hayatındaki bu çok değerli dönemde ona kaliteli bir eğitim sunmak başlıca amacımızdır. Oxford Üniversitesi ile 

işbirliği içinde oluşturulan müfredatımız, düzenli olarak uluslararası sertifika eğitimlerine katılan deneyimli ve dinamik 

öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır.  

Akademik yıl boyunca (Eylül – Haziran) süren Kids programlarımızda önceliğimiz öğrencilerimize İngilizceyi iletişim 

odaklı olarak öğretmektir. Oxford University Press eğitim materyallerinin kullanıldığı bu sınıflarımızda öğrencilerin 

tüm duyularına hitap eden eğitim araç-gereçlerinden yararlanılmaktadır. İngilizcenin kullanıldığı gerçek ortamları ve 

kişileri simüle etmek için tüm sınıflarımızda eğitimin bir bölümünü yabancı eğitmenlerimiz gerçekleştirmektedir. 

Okuldaki İngilizce derslerinde de başarıyı arttırmak amacıyla her hafta çeşitli seanslar halinde, öğrencilerimizin 

ücretsiz olarak katılabilecekleri ek çalışmalar yapılmaktadır.  

Yaz döneminde (Haziran – Ağustos) Kids programlarımız çok daha farklı bir sistemle sunulmaktadır. Tatil algısından 

uzaklaşmadan öğrencilerin İngilizce eğitimlerine devam etmelerini sağlayan bu programlarımız çok çeşitli aktivitelerle 

desteklenmektedir. Aqua park, yüzme, ebru, heykel, resim, seramik, masa tenisi, satranç, piknik, kâğıt katlama, 

eğlenceli matematik, akıl oyunları vb. çok sayıda aktivite sayesinde öğrencilerin hem eğlenmesi sağlanmakta hem de 

kişisel gelişimlerine büyük katkıda bulunulmaktadır. Öğrencilerin severek yapacakları bu aktivitelerle asıl amaç olan 

İngilizce eğitiminin kesintisiz devamı temin edilmektedir.  

 

KURUMSAL EĞİTİMLER 

YDS Academy Yabancı Dil Okulları olarak kurumsal yabancı dil eğitim programları da düzenlemekteyiz. Bu 

programlarda Oxford University Press tarafından hazırlanmış özel amaçlı eğitim setleri ve eğitim verilen sektöre özel 

modüler iş İngilizcesi kitapları ile dersler yürütülmektedir.  
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Bu eğitimlere katılan kursiyerler, kendi mesleklerinde ya da iş alanlarında yabancı dilde ihtiyaç duydukları yazışma, 

görüşme, tanıtım, toplantı ve sunumlar sırasında gereken yabancı dil bilgisine yönelik eğitim almaktadırlar.  

Bu eğitimler dil okullarımız bünyesinde verilebildiği gibi, talep edilmesi halinde, eğitimi alan kurumun bünyesinde de 

sunulabilmektedir.  

Ayrıca, kursiyerlerin devam-devamsızlık durumları, yazılı- sözlü sınav sonuçları ve gelişimleri kurum yetkililerine 

raporlanmaktadır.  

 

YURT DIŞI EĞİTİM  

YDS Abroad, YDS Academy öğrencileri ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımcılarla grup yaz okulları, bireysel dil 

okulları, teacher training programlarını gerçekleştirerek, yabancı dil eğitimini dilin konuşulduğu ülkede almak isteyen 

öğrencilere istekleri, zamanları ve bütçeleri doğrultusunda en verimli olacak programları belirlemede danışmanlık 

hizmeti sunmaktadır.  

YDS Abroad, 12-17 yaş aralığındaki öğrencilerin katılımlarıyla oluşan gruplara yönelik İngiltere, Amerika, Kanada, 

Malta, Almanya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde her yıl kış sömestr ve yaz tatilleri dönemlerinde grup 

eğitimleri programları gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimize, onunla birlikte giden tecrübeli, dile hâkim ve çözüm 

odaklı grup liderlerimiz eşlik etmektedir. Bu programlarımız öğrencilere yeni bakış açıları kazandırıp ufuklarını 

geliştirirken, iletişim için yabancı dilin ne kadar gerekli olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.  

16 yaş ve üzeri yetişkin katılımcılar için, öğrencinin ihtiyacına yönelik, 2 haftadan 52 haftaya kadar, hedefleri 

doğrultusunda; genel İngilizce (Almanca, İspanyolca vb.) sınav hazırlıkları kursları (IELTS, TOEFL, TOEIC, FCE, 

CAE vb.), sertifika programları, iş İngilizcesi, University Pathway programları gibi çok geniş bir yelpazede 

hizmetlerimiz bulunmaktadır. Eğitimin yanı sıra aile yanında veya öğrenci evi/yurt konaklamaları gibi diğer ihtiyaçlar 

konusunda da destek olunarak öğrencilere en yararlı olacak dil eğitimi için bir paket program hazırlanır.  

İngilizce öğretmenlerine yönelik Teacher Training programları ise, kendini ve bilgilerini yenilemek isteyen öğretmenler 

için “Professional Development” ve “Creative Methodology” programları veya CELTA/DELTA gibi programlara 

katılarak yurt dışında da öğretmenlik yapma imkânı sunan sertifika programları için gerekli yönlendirmeleri ve 

danışmanlığı yapar.  

Yurt dışında alınacak eğitimin hedefleri belirlenirken verilen tavsiyeler dışında, öğrencinin yurt dışına çıkmadan vize 

danışmanlığı ve vize başvurusu, uygun fiyatlı uçak bileti alımı, program süresince yaşabilecekleri havaalanı, pasaport 

kontrol, kültür şoku gibi konularda bilgilendirme, yurtdışında bulunduğu sürece 7/24 ulaşabilecekleri ve problemlerinin 

çözümünün sağlanacağı bir danışmanlık hizmeti de verilmektedir.  

 

YAZ KAMPLARI 

Efsanevi Kaz Dağları’nın Ege Denizi ile buluştuğu doğa harikası Ören’de YDS Academy güvencesiyle düzenlenen 

ulusal İngilizce yaz kamplarıdır. Kamp programlarında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için özenle hazırlanmış 

aktiviteler, yabancı öğretmenler eşliğinde interaktif İngilizce dersler ve doğa gezileri bulunmaktadır. 

Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin doğal ve organik olarak sunulduğu kamp otelinde, konaklama, güvenlik 

ve sağlık hizmetleri günün 24 saati sunulmaktadır. 

 

BTCE – THE BRITISH TEST CENTRE FOR ENGLISH 

İngiltere merkezli BTCE, uluslararası geçerliliği olan İngilizce yeterlilik sınavları üretmekte, uygulamakta ve 

değerlendirmektedir. Pek çok ülkede faaliyette bulunan BTCE’nin Türkiye’deki tüm operasyonları, yapılan anlaşma ile 

YDS Academy tarafından yürütülmektedir. 

BTCE’nin portföyünde 4 farklı sınav ve bir de Avrupa Konseyi onaylı Avrupa Dil Portfolyosu bulunmaktadır. 

Sınavları arasından özellikle MSE (Multiple Skills Exam in English) ülkemiz de dâhil dünya genelinde çok sayıda 

üniversite tarafından tanınan bir sınavdır. Bu sınavın ÖSYM denkliği için çalışmalar sürmekte olup, yakın gelecekte 

YDS’ye eşdeğer sınavlar arasında yerini alacağı beklenmektedir. 

Avrupa genelinde yabancı dil eğitiminde standartlar oluşturmak ve öğrenen kişilere bir yol haritası sunmak amacıyla 

hazırlanmış olan dil portfolyosu, BTCE’nin AB onaylı modeli ve online sistemi ile bir üst boyuta taşınmaktadır. 
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Online dil portfolyosu; eğitim kurumlarına yön verici ve düzenleyici bir sistem sağlamakta, öğrencilerinin gelişimlerini 

takip edebilmenin yanı sıra öğretmenleri tarafından portfolyolarının onaylanması imkânını da vermektedir. 

Ayrıca kullanıcılar yaşamları boyunca yabancı dil ile ilgili tecrübe ettikleri tüm gelişmeleri, aldıkları eğitimleri, 

sertifikaları vb. sisteme kaydedebilmekte, mevcut durumlarını yansıtan Uluslararası BTCE Language Portfolio 

sertifikasını diledikleri zaman sistem üzerinden yazdırabilmektedirler. İş ve üniversite başvurularında kullanılabilecek 

bir de online paylaşım modülü bulunan sistem, kişisel bilgilerin güvenliğini korurken kullanıcının yabancı dildeki 

durumunu kurumların incelemesine sunma olanağı vermektedir. 

 

INTESOL TURKEY 

Küreselleşen dünyada ülkemizin rekabetçi gücünün artması için yabancı dil eğitiminin çok önemli olduğunu biliyoruz. 

İyi bir İngilizce eğitimi sunabilmeleri için İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin de önemli olduğuna 

inanıyoruz. Bu doğrultuda, kurumlarımızdaki öğretmenlerimizin tümüne uluslararası geçerliliği olan TESOL eğitimi 

sunmakla kalmıyor, ülkemiz öğretmenlerinin de bu eğitimden yararlanmaları için çalışıyoruz. 

İngilizce öğretimi alanında tüm dünyada geçerli olan TESOL sertifika eğitimi konusunda en tanınmış kurumlardan biri 

olan Intesol Wordwide Türkiye’de YDS Academy Yabancı Dil Okulları tarafından temsil edilmektedir. 

Intesol tarafından sunulan TESOL eğitimleri sayesinde mevcut İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adayları, meslek 

hayatları oyunca en iyi İngilizce eğitimini vermek için ihtiyaç duyacakları donanımı edinmektedirler. 

Eğitim, talep eden kurumlar için grup halinde yerinde verilebileceği gibi, online olarak gerek gruplar için gerekse 

bireyler için sunulabilmektedir. 

 

MY OXFORD ENGLISH 

500 yıllık tecrübesi ve yenilikçi vizyonunu bir araya getirerek My Oxford English’i yaratan Oxford University Press, 

İngilizce öğretimine yeni bir bakış açısı kazandırıyor. 

Oxford Üniversitesi’nin tecrübesi ve alandaki bilgisi, gelenekselleşmiş akademik başarısı ve yenilikçi bakış açısı, 

online İngilizce kursu olan My Oxford English’in temellerini oluşturuyor. Oxford Üniversitesi’nin yayıncılık 

departmanı olan Oxford University Press, üniversitenin bilim, araştırma ve eğitimdeki mükemmeliyet hedeflerini My 

Oxford English ile ileriye taşıyor. 

My Oxford English hızla gelişen dünyada, en kısa sürede, en geniş kapsamlı dil eğitimini sizlere sunmaktadır. 

 

TEACHCAST WITH OXFORD 

Oxford University Press ve Eleutian Technology, TeachCast with Oxford adında yenilikçi bir online öğretim platformu 

yarattı. 

TeachCast with Oxford’un sundukları: 

 En çok satan içerik; TeachCast with Oxford’ta Oxford’un en başarılı üç kitabı kullanılmaktadır; Çocuklar 

için Let’s Go, genç ve yetişkinler için Headway ve iş adamları için Business Venture. 

 Tam özellikli online öğrenme platformu; Dilediğin zaman, dilediğin yerde öğrenim imkânı sunan sınırsız 

aktivite tekrarı içeren etkileşimli tek başına çalışma modülleri, gelişip takip sistemi ve LMS (Öğrenme 

Yönetimi Sistemi) bireysel olarak öğrencilerin gelişimlerini takip etmesini sağlamaktadır. 

 Kaliteli, gerçek öğretmenlerle günlük canlı dersler; Amerika Birleşik Devletleri devlet ya da özel 

okullarında çalışabilecek lisanslı Eleutian öğretmenleri ile motive edici günlük canlı ders yayınları. 
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ÖZET: Çalışma, Borsa İstanbul 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren şirketleri ve bu şirketlere ilişkin 

2009-2015 dönemine ait verileri içermektedir. Çalışmada şirketlerin finansal performanslarını 

belirlemek ve performans sıralaması yapmak amaçlanmıştır. Finansal performansın belirlenebilmesi 

için çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS kullanılmıştır. Analiz sonucunda sektördeki 

firmalar arasında finansal performansı en istikrarlı ve en iyi olan şirketler, Türk Telekomünikasyon 

A.Ş., Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’dir. Diğer taraftan 

performansı en düşük olan şirketler ise Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu 
Holding A.Ş.’dir. Bununla beraber diğer şirketlerin, 2009-2015 dönemindeki finansal performans 

puanları ve buna ilişkin sıralamalarında dalgalanmalar tespit edilmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: TOPSIS Yöntemi, Finansal Performans, BIST 30 Endeksi. 

 

 

THE MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE WITH TOPSIS MULTI 

CRITERIA DECISION MAKING METHOD: APPLICATION ON BIST 30 INDEX 

 

ABSTRACT: This study includes companies being traded in Borsa İstanbul 30 Index and the data of 

2009-2015 period regarding these companies. In the study, the financial performance of the companies 

are detected, and it is aimed to performance ranking. To determine the financial performance, 

TOPSIS, the method of deciding with many criteria, is used. Regarding the analyses, the most stable 

and the best performance companies are Türk Telekomünikasyon A.Ş., Tüpraş-Türkiye Petrol 

Rafineleri A.Ş. and Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. On the other hand, companies with the lowest 

performance are Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. and Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. In 

addition to that fluctuations in other companies are detected in the financial performance points of 

2009-2015 period and in parallel with these in the rating system. 

 

Key Words: TOPSIS Method, Financial Performance, BIST 30 Index. 

 

 

GİRİŞ 

Hızlı ve sürekli gelişim gösteren ekonomik, teknolojik ve sosyal faktörler, işletmeleri önemli 

derecede etkilemektedir. İşletmeler bu değişim ve gelişime adapte olabilmek için 

performanslarını ölçme ve geliştirme üzerine çalışmalar yapmak zorunda kalmaktadır 

(Karaman, 2009:414). Bunun yanı sıra işletmelerin varlığını sürdürebilmesi ve büyümesi, 
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rekabet gücüne bağlıdır. Bu nedenle işletmenin rakipleriyle baş edebilme yeteneğinin 

ölçülebilmesi için finansal performansının analiz edilmesi gerekmektedir.  

Performans ölçümü bir işletmenin faydalandığı kaynaklar, ürettiği ürün veya hizmetler ile 

elde ettiği sonuçları takip edebilmesi için sistematik olarak veri toplaması, analiz yapması ve 

raporlaması sürecini ifade etmektedir. Bu bağlamda finansal performans ile işletmelerin 

finansal pozisyonu, yatırımların verimliliği ve işletmelerin risk dereceleri 

belirlenebilmektedir. Finansal performans geçmişin değerlendirilebilmesi gelecek yatırımlar 

ve finansman kararlarının alınması için işletmeler için önemli bilgiler sağlamaktadır 

(Uygurtürk ve Korkmaz, 2012:96). Finansal performans ölçümü için yararlanılan yöntemlerin 

başında literatürde sıklıkla kullanılan çok kriterli karar verme yöntemleri gelmektedir. Birden 

fazla kriterin değerlendirilmesi durumunda karar verici açısından optimal sonucun 

bulanabilmesi için bu yöntemlerden yararlanılmaktadır. Kriterlere verilen önem düzeyleri 

karar vericiler tarafından tarafsız olarak yapılmaktadır (Türkmen ve Çağıl, 2012:63).  

Değişen ekonomik koşullarda işletmelerin değerlendirilmesinde sadece finansal tablolar baz 

alınarak bulunan oranlar yeterli olmamaktadır. Bu nedenle çok kriterli karar verme 

yöntemleri, işletmelerin performanslarının belirlenmesinde geniş bir kullanım alanına sahip 

olmaktadır. AHP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE, PROHEMETHEE vb. geliştirilen çok kriterli 

karar verme tekniklerinden bazılarıdır. Bu yöntemlerden birisi olan TOPSIS, karar 

noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanmaktadır. Yöntem, seçeneklerin 

belirli kriterler doğrultusunda, kriterlerin alacağı maksimim ve minimum ideal değerlerin 

durumuna göre karşılaştırma yapılmasına imkân tanımaktadır (Saldanlı ve Sırma, 2014:186). 

Çalışmada, Borsa İstanbul 30 endeksinde devamlı olarak faaliyet gösteren ve analize dâhil 

edilen 18 şirketin, 2009-2015 yılları arasındaki performansları TOPSIS yöntemi ile analiz 

edilerek başarı sıralaması yapılması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada ilk olarak, konuya ilişkin yerli ve yabancı literatürde 

yapılan önceki çalışmalara değinilmiş, sonrasında ise çalışmanın metodolojisi kapsamında 

ampirik bir uygulama yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç 

bölümünde ise genel bir değerlendirme yapılarak konu ile ilgili olarak gelecekte yapılacak 

olan çalışmalara tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Nicel verilere dayanan çok amaçlı karar verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS yöntemi, ilk 

olarak Hwang ve Yoon (1981) tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra yöntem, Yoon (1987), 

Lai, Liu ve Hwang (1994) tarafından yapılan çalışmalar ile geliştirilmiştir. Yerli ve yabancı 

literatürde TOPSIS yöntemi kullanılarak birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda 

elde edilen bulgular doğrultusunda çeşitli sonuçlar ortaya çıkarılmıştır. Bu bağlamda 

araştırmamıza paralel olarak yapılmış çalışmalar incelenecek olursa; 

Feng ve Wang (2000), Tayvan havayolu işletmeleri üzerine yaptıkları araştırmada, işletme 

performansını incelemek için TOPSIS yöntemini kullanmışlardır. Tayvan’da faaliyet gösteren 

havayolu işletmelerinin ulaştırma ve finansal göstergeleri olarak 22 adet değişken 

kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda işletmelerin performanslarının belirlenmesinde 

finansal göstergelerin diğerlerine göre daha ekili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Eleren ve Karagül (2008), 1986-2006 döneminde Türkiye ekonomisinin performansının 

değerlendirilmesi için yaptıkları çalışmada, 7 temel ekonomik gösterge kullanmışlardır. Bu 

göstergelerden hareketle TOPSIS yöntemi ile her yıla ait performans puanı belirlemeye 

çalışmışlardır. Çalışmanın sonucunda 1999 yılı en kötü ekonomik performansı gösterirken, 

1986 yılı en iyi ekonomik performansı gösteren yıl olmuştur. 

Bülbül ve Köse (2009), 2005-2008 yılları arasında gıda, içki ve tütün sektörü üzerine yapılan 

çalışmada, şirketlerin finansal performanslarını değerlendirmek için sekiz mali oran 
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kullanılarak TOPSIS ve ELECTRE yöntemiyle kapsamında kullanılmıştır. Çalışma 

neticesinde, şirketlerin performansını değerlendirilmesinde TOPSIS ve ELECTRE 

yöntemlerinin benzer ve doğru sonuçlar verdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Özer vd. (2010), 2007-2008 yılları arasında İMKB’de işlem gören Gıda sektöründeki 

işletmeler üzerine yaptıkları çalışmada, işletmelerin performanslarını araştırmışlardır. 

Çalışmalarında, işletmelerin etkinliğini ölçmek için ilk olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) 

yöntemini kullanılmıştır. İkinci olarak kümeleme analizi yapılmış ve daha sonra TOPSIS 

yöntemi ile işletmelerin performansları sıralamışlardır. Çalışmanın sonucuna göre VZA’ne 

göre etkin bulunan işletmelerin TOPSIS’de performansları düşük olarak bulunurken, 

kümeleme yöntemi ile diğer yöntemler paralel sonuçlar vermiştir. 

Uyguntürk ve Korkmaz (2012), 2006-2010 döneminde İMKB’de işlem gören 13 ana metal 

sanayi işletmesi üzerine TOPSIS yöntemi kullanılarak işletmelerin performansları 

hesaplamışlardır. Sekiz oran kullanılarak yapılan çalışmanın sonucunda, işletmeler 

performanslarına göre sıralanmış ve şirket sıralamalarının yıllara göre değişkenlik gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Ege vd. (2013), Borsa İstanbul‘da faaliyet gösteren 18 şirket üzerine yaptıkları çalışmada 9 

oran kullanılmış olup şirketlerin performanslarını belirlemek için TOPSIS yöntemi 

kullanılmıştır. Şirketlerin performansları ile kurumsal yönetim notlarını karşılaştırarak şirket 

performansları sıralanmıştır. Çalışma neticesinde şirketlerin performans sıralaması ile 

kurumsal yönetim notları esas alınarak oluşturulan endeks sıralaması, pozitif yönlü ilişki 

göstermemiştir. Bu bağlamda çalışmada kurumsal yönetim endeksi notlarının şirketlerin 

performanslarına tam olarak yansımadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sakarya ve Aytekin (2013) çalışmalarında, 2008 küresel finansal krizden etkilendiği 

düşünülen gıda sektörünün performansı ölçülmüştür. Bu bağlamda, Borsa İstanbul Gıda, İçki 

ve Tütün sektöründe işlem gören 20 gıda işletmesinin, 2009-2012 dönemine ait verileri 

kullanılarak elde edilen 20 oran uygulamada kullanılmıştır. Çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan TOPSIS ile performans sıralaması yapılmıştır. Çalışmada 

sonucunda, üst üste tüm yıllarda en iyi performansı gösteren herhangi bir şirketin olmadığı 

ortaya koyulmuştur. 

Saldanlı ve Sırma (2014) çalışmalarında, 2008-2012 dönemine ait verileri kapsamında 

TOPSIS yöntemini kullanarak, imalat sanayi ve bankalar üzerine bir karşılaştırma 

yapmışlardır. Ayrıca yöntemin finansal olarak anlamlılığını test etmek için iki uygulama 

gerçekleştirilmiştir. Yapmış oldukları ilk uygulamada, BIST 100 Endeksi’nde bulunan imalat 

sanayi işletmelerinin verileri kullanılarak performansları belirlenmiştir. İkinci uygulamada ise 

Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren bankalar üzerine bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Her iki 

uygulamada elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak, yöntemin aynı faaliyet kolundaki 

şirketlerde nasıl bir sonuç verdiği incelenmiştir. 

Topaloğlu (2014), 2000-2012 dönemini kapsayan çalışmasında, Borsa İstanbul Metal Eşya, 

Makina Endeksi’nde faaliyet gösteren 18 şirketin performanslarını 2001 ve 2008 finansal 

krizleri kapsamında incelemiştir. Çalışmada performansı ölçmek için çok kriterli karar verme 

yöntemi olan TOPSIS kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda ise performansı istikrarlı olan iki 

şirket bulunmuştur. Bunun dışında 2008 krizi ile oluşan kırılganlığın,2001 krizine göre daha 

az olduğu sonucuna da ulaşılmıştır.  

Ömürbek ve Mercan (2014) çalışmalarında, T.C. Merkez Bankası tarafından 22 alt sektöre 

ayrılan imalat sektörüne ait şirketlerin finansal performanslarını ortaya koyan çeşitli finansal 

oranları kullanarak, TOPSIS ve ELECTRE yöntemleri ile finansal açıdan değerlendirme 

yapmışlardır. Çalışma neticesinde, Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri, 

performans sıralamasında ilk sırada yer almıştır. 

Özen vd. (2015), 2000-2014 dönemi arasında Borsa İstanbul Gıda Endeksinde yer alan 

işletmeler üzerine yapılan çalışmada, yirmi adet finansal oran kullanılmıştır. Çalışma ile 
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işletmelerin finansal performansları TOPSIS yöntemi ile ölçülmüş ve bu performanslarla 

hisse senedi getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre sadece bir 

işletmenin performansı ile hisse senedi getirisi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Özçelik ve Kandemir (2015) tarafından yapılan çalışmada, turizm şirketlerinin finansal 

performanslarını ölçmek amacıyla Borsa İstanbul’da işlem gören yedi turizm işletmesi 

üzerine TOPSIS yöntemi kullanılarak analiz yapılmıştır. 2010-2014 dönemine ait finansal 

performansı likidite, kaldıraç, kârlılık ve faaliyet göstergeleri kapsamındaki sekiz finansal 

orana göre değerlendirmişlerdir. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre performans 

değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Araştırmada, BIST 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren şirketlerin finansal performanslarının 

belirlenerek, sıralanması amaçlanmıştır. 

Araştırma, Borsa İstanbul (BIST) 30 Endeksi’nde, 2009-2015 yılları arasında sürekli olarak 

faaliyet gösteren 18 şirketi ve bu şirketlere ilişkin verileri kapsamaktadır. Analiz verileri, 

BIST ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi internet sitelerinden elde edilmiştir. 

Çalışma kapsamında incelenen şirketler Tablo 1’de gösterilmektedir. 
 

Tablo 1. BIST 30 Şirketleri ve Kodları 

BIST KODU ŞİRKETLER 

AKBNK Akbank T.A.Ş. 

ARCLK Arçelik A.Ş. 

DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.  

EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 

GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  

HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş.  

ISATR Türkiye İş Bankası A.Ş.  

KCHOL Koç Holding A.Ş.  

KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş.  

SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. 

SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.  

TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.  

THYAO Türk Hava Yolları A.O.  

TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. 

VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 

YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

Kaynak:www.kap.gov.tr 

 

2.2. Araştırmanın Yöntemi  

BIST 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren 18 şirketin finansal performanslarının belirlenebilmesi 

için çok kriterli karar verme yöntemi olan TOPSIS kullanılmıştır. Yöntem kapsamında 

şirketlerin performans puanlarını ve sıralamalarını belirleyebilmek için yöntemin yapısına 

uygun olarak finansal değerler seçilmiştir. Seçilen bu değerler, şirketlerin sermaye yapısı 

kararları, karlılık durumları ve piyasa performansları doğrultusunda analize dâhil edilmiştir. 

Şirketlerin sermaye yapılarını, yabancı kaynak ya da özsermayeden oluşturmaları, sermaye 

http://www.kap.gov.tr/
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maliyetlerini ve dolayısıyla karlılık ve piyasa değerlerini etkilemektedir. Bu bağlamda 

şirketlerin finansal performanslarının genel olarak değerlendirilebilmesi amacıyla kullanılan 

finansal değerler aşağıda Tablo 2’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Finansal Değerler 

PD/DD Piyasa Değeri /Defter Değeri 
(Hisse Senedi Fiyatı ×Hisse Senedi Sayısı) / 

(Özsermaye / Hisse Senedi Sayısı) 

TQ Tobin’s Q (Yabancı Kaynak+Piyasa Değeri) / Aktifler 

FD Firma Değeri  Piyasa Değeri + Aktifler 

ROA Aktif Karlılık Net Kar / Aktifler 

ROE Özsermaye Karlılığı Net Kar / Özsermaye 

DVR Dönen Varlık Rantabilitesi Net Kar / Dönen Varlıklar 

B/Ö Borç/Özsermaye Oranı Borç / Özsermaye 

Ö/A Özsermaye/Aktif Oranı Özsermaye / Aktifler 

FK Finansal Kaldıraç Yabancı Kaynak / Aktifler 

 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan TOPSIS, alternatif seçeneklerin belirli 

kriterler doğrultusunda ve kriterlerin alabileceği maksimum ve minimum değerler arasında en 

uygun duruma göre karşılaştırılması suretiyle uygulanmaktadır. TOPSIS yöntemi 6 aşamadan 

oluşmaktadır ve yöntemin uygulanmasında izlenen aşamalar aşağıda gösterilmektedir 

(Demireli, 2010:104-106; Çonkar, Elitaş ve Atar, 2011:98-99; Korkmaz, 2012:15; Türkmen 

ve Çağıl, 2012:64-67; Ege, vd., 2013: 105-107; Topaloğlu, 2014: 293-294; Özçelik ve 

Kandemir, 2015:103-106). 

Aşama 1: Karar Matrisi (Aij) Oluşturulması: Karar matrisi, karar verici tarafından meydana 

getirilen başlangıç matrisini ifade etmektedir. Değerlendirmede kullanılan ölçüt sayısı n ve 

karar noktaları m olmak üzere, oluşturulan matris aşağıdaki gibi gerçekleştirilmektedir: 

(Denklem 1) 

 

Aşama 2: Karar matrisindeki kriterlere ilişkin puan veya niteliklerin kareleri toplamının 

karekökü alınarak matrise ait normalizasyon işlemi yapılmaktadır. 

      




m

k

kj

ij

ij

a

a
r

1

2

       (Denklem 2) 

 

rij;  i: 1,2,….N; kriter sayısı         j: 1,2,….K; alternatif sayısı 

 

Aşama 3: Normalizasyon işlemi gerçekleştirilmiş karar matrisinin elemanları, kriterlere 

verilen önem doğrultusunda ağırlıklandırılır. 

                                                                     Xij=wj.rij       (Denklem 3) 
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i=1,.....n; j=1,.....,k (wj; her bir j. kriterin ağırlığı) 

 

Aşama 4: a* ve a
-
 ideal noktaların tanımlanması: Bu aşamada ağırlıklandırılmış matriste (D) 

her bir kolonda maksimum ve minimum değerler tespit edilmektedir.  

    a
* 
= {x1

*
, x2

*
,......,xk

*
}  (maksimum değerler)           (Denklem 4) 

   a
- 
= {x1

-
, x2

-
,......,xk

-
}    (minimum değerler)      (Denklem 5) 

 

Aşama 5: Maksimum ve Minimum ideal noktaya olan uzaklık aşağıdaki formüller 

aracılığıyla hesaplanmaktadır. 

   




n

j

jiji xxS
1

2** )(       (Denklem 6) 

 
     

                       

   (Denklem 7)

 i=1,....,n 

Aşama 6: Her bir alternatifin göreceli sıralaması ve puanı aşağıdaki formül yardımıyla 

belirlenmektedir. 

    Ci
* 
= Si

-
 / Si

*
0 < = Ci

* 
< = 1, i = 1,....,n  (Denklem 8) 

  

2.3. Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmada, BIST 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren şirketlerin 2009-2015 yılları arasındaki 

finansal performansları analiz edilmiştir. Çalışmaya, ilgili dönemde sürekli olarak faaliyet 

gösteren 18 şirket dâhil edilmiştir. Bunun yanı sıra analiz dönemi, 2009 yılı Aralık ayı 

öncesini kapsamamaktadır. Bunun nedeni ise veri setini, 2008 küresel finansal krizin olası 

etkilerinden arındırmaktır. Ayrıca analiz sonucunda elde edilen bulgular, şirketlerin başarı ya 

da başarısız olduğuna değil sadece düşük veya yüksek performansa sahip olup olmadığı 

konusunda bilgi vermektedir. Diğer bir deyişle, TOPSIS yöntemi doğrultusunda elde edilen 

sıralama ile şirketlere başarılı ya da başarısız gibi bir nitelendirme yapılmamaktadır. 

 

2.4. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi 

BIST 30 Endeksi’nde ve 2009-2015 dönemi içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin finansal 

performansları, TOPSIS yöntemi ile yıl bazında analiz edilmiştir. Araştırmada 18 karar 

noktası (şirketler) ve 9 değerlendirme kriteri (finansal değerler) söz konusudur. Uygulama, 

2009-2015 dönemi kapsamında her yıl için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ancak tekrara düşmemek 

adına, yapılan analizlere örnek teşkil etmesi için sadece 2015 yılına ait TOPSIS uygulamasına 

yer verilmiştir. Bu doğrultuda ilk aşamada, Denklem-1 kullanılarak (18×9) boyutlu standart 

karar matrisi oluşturulmaktadır. 
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Tablo 3. 2015 Yılı İçin Standart Karar Matrisi  

BIST 

KODU 
PD/DD TQ FD ROA ROE DVR B/Ö Ö/A FK 

AKBNK 1,2979 1,0331 267.504.210.000 ₺ 0,0034 0,0302 0,0034 7,9860 0,1113 0,8887 

ARCLK 2,3842 1,4756 22.735.379.305 ₺ 0,0113 0,0330 0,0173 1,9107 0,3436 0,6564 

DOHOL 0,5086 0,7983 9.090.167.973 ₺ -0,0057 -0,0139 -0,0106 1,4360 0,4105 0,5895 

EREGL 1,6319 1,3890 34.359.952.000 ₺ 0,0197 0,0320 0,0519 0,6243 0,6156 0,3844 

GARAN 1,3919 1,0414 297.952.539.000 ₺ 0,0036 0,0345 0,0037 8,4712 0,1056 0,8944 

HALKB 1,1067 1,0107 181.498.659.000 ₺ 0,0039 0,0393 0,0040 8,9754 0,1002 0,8998 

ISATR 0,9002 0,9895 321.784.614.900 ₺ 0,0031 0,0293 0,0031 8,5333 0,1049 0,8951 

KCHOL 1,1146 1,0502 98.115.956.235 ₺ 0,0070 0,0159 0,0200 1,2810 0,4384 0,5616 

KRDMD 9,5705 4,3063 16.955.504.331 ₺ -0,0243 -0,0629 -0,0851 1,5922 0,3858 0,6142 

PETKM 1,6914 1,3722 7.910.534.712 ₺ 0,0120 0,0223 0,0343 0,8577 0,5383 0,4617 

SAHOL 0,5776 0,9362 267.033.761.275 ₺ 0,0026 0,0175 0,0063 5,6218 0,1510 0,8490 

SISE 3,9253 2,4376 9.628.135.442 ₺ 0,0234 0,0476 -0,0132 1,0349 0,4914 0,5086 

TCELL 2,0370 1,5588 50.242.498.000 ₺ 0,0059 0,0110 0,0216 0,8559 0,5388 0,4612 

THYAO 1,2128 1,0621 50.654.766.587 ₺ 0,0100 0,0342 -0,3446 2,4243 0,2920 0,7080 

TTKOM 6,1380 2,0926 47.658.268.000 ₺ 0,0013 0,0061 0,0080 3,7023 0,2127 0,7873 

TUPRS 2,7358 1,4751 40.237.052.960 ₺ 0,0120 0,0437 0,0443 2,6536 0,2737 0,7263 

VAKBN 0,8328 0,9857 186.805.052.000 ₺ 0,0019 0,0223 0,0019 10,6634 0,0857 0,9143 

YKBNK 0,9013 0,9904 234.431.859.598 ₺ 0,0023 0,0238 0,0024 9,2468 0,0976 0,9024 
Ağırlık 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Bağıl Değer 13,34 7,02 69,19 0,05 0,14 0,37 23,65 1,46 3,09 

 

İkinci aşamada ise Denklem-2 vasıtasıyla, karar matrisindeki kriterlere ait puan veya 

niteliklerin kareleri toplamının karekökü alınarak bulunan normalleştirilmiş karar matrisi, 

Tablo 4’te gösterilmektedir. 

 

Tablo 4. 2015 Yılı İçin Normalleştirilmiş Karar Matrisi  

BIST KODU PD/DD TQ FD ROA ROE DVR B/Ö Ö/A FK 

AKBNK 0,0973 0,1471 0,3866 0,0713 0,2227 0,0092 0,3377 0,0765 0,2880 

ARCLK 0,1787 0,2101 0,0329 0,2403 0,2431 0,0474 0,0808 0,2361 0,2127 

DOHOL 0,0381 0,1137 0,0131 -0,1210 -0,1024 -0,0291 0,0607 0,2821 0,1910 

EREGL 0,1223 0,1978 0,0497 0,4178 0,2359 0,1420 0,0264 0,4230 0,1245 

GARAN 0,1043 0,1483 0,4306 0,0772 0,2542 0,0101 0,3582 0,0726 0,2898 

HALKB 0,0830 0,1439 0,2623 0,0836 0,2898 0,0109 0,3796 0,0689 0,2916 

ISATR 0,0675 0,1409 0,4650 0,0653 0,2165 0,0085 0,3609 0,0721 0,2901 

KCHOL 0,0835 0,1496 0,1418 0,1478 0,1172 0,0549 0,0542 0,3012 0,1820 

KRDMD 0,7174 0,6132 0,0245 -0,5150 -0,4640 -0,2329 0,0673 0,2651 0,1990 

PETKM 0,1268 0,1954 0,0114 0,2544 0,1643 0,0939 0,0363 0,3699 0,1496 

SAHOL 0,0433 0,1333 0,3859 0,0560 0,1290 0,0172 0,2377 0,1038 0,2751 

SISE 0,2942 0,3471 0,0139 0,4961 0,3509 -0,0362 0,0438 0,3377 0,1648 

TCELL 0,1527 0,2220 0,0726 0,1254 0,0809 0,0590 0,0362 0,3702 0,1494 

THYAO 0,0909 0,1513 0,0732 0,2117 0,2521 -0,9434 0,1025 0,2007 0,2294 

TTKOM 0,4601 0,2980 0,0689 0,0274 0,0448 0,0219 0,1566 0,1461 0,2551 

TUPRS 0,2051 0,2101 0,0581 0,2538 0,3223 0,1212 0,1122 0,1881 0,2354 

VAKBN 0,0624 0,1404 0,2700 0,0406 0,1645 0,0053 0,4509 0,0589 0,2963 

YKBNK 0,0676 0,1410 0,3388 0,0493 0,1756 0,0064 0,3910 0,0671 0,2924 
Maksimum 0,72 0,61 0,47 0,50 0,35 0,14 0,45 0,42 0,30 
Minimum 0,04 0,11 0,01 -0,51 -0,46 -0,94 0,03 0,06 0,12 

 

Normalleştirilmiş karar matrisinin değerleri, araştırmada kullanılan kriterlere verilen önemler 

doğrultusunda Denklem-3 ile ağırlıklandırılmaktadır. Analizde belirlenen 9 kriter de %11 ile 

eşit şekilde (küsurat değerleri ile %100’e tamamlanmaktadır) ağırlıklandırılmıştır. 
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Araştırmada finansal performansı ortaya çıkarmak üzere belirlenen kriterlere verilen ağırlıklar 

aşağıdaki Tablo 5’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 5. Kriterlerin Ağırlık Değerleri 

 Kod                      Kriterler                                   Ağırlık 

W1 Piyasa Değeri /Defter Değeri 0,11 

W2 Tobin’s Q 0,11 
W3 Firma Değeri  0,11 
W4 Aktif Karlılık 0,11 
W5 Özsermaye Karlılığı 0,11 
W6 Dönen Varlık Rantabilitesi 0,11 
W7 Borç/Özsermaye Oranı 0,11 
W8 Özsermaye/Aktif Oranı 0,11 
W9 Finansal Kaldıraç 0,11 

 

Tablo 6’da ve Tablo 7’de, Denklem-4 ve Denklem-5 aracılığıyla ağırlıklandırılmış matriste, 

her bir kolonda maksimum ve minimum değerler hesaplanmıştır. 
 

Tablo 6. 2015 Yılı İçin Pozitif Uzaklık Değerleri 

BIST KODU PD/DD TQ FD ROA ROE DVR B/Ö Ö/A FK 

AKBNK 0,6201 0,4661 0,0784 0,4248 0,1283 0,1328 0,1132 0,3466 0,0083 

ARCLK 0,5387 0,4031 0,4322 0,2558 0,1078 0,0946 0,3701 0,1870 0,0835 

DOHOL 0,6792 0,4996 0,4519 0,6171 0,4534 0,1711 0,3902 0,1410 0,1052 

EREGL 0,5950 0,4154 0,4154 0,0783 0,1150 0,0000 0,4245 0,0000 0,1717 

GARAN 0,6130 0,4649 0,0344 0,4189 0,0967 0,1319 0,0927 0,3505 0,0064 

HALKB 0,6344 0,4693 0,2027 0,4125 0,0611 0,1311 0,0714 0,3542 0,0047 

ISATR 0,6499 0,4723 0,0000 0,4308 0,1345 0,1335 0,0901 0,3510 0,0062 

KCHOL 0,6338 0,4637 0,3232 0,3483 0,2337 0,0872 0,3968 0,1218 0,1143 

KRDMD 0,0000 0,0000 0,4405 1,0111 0,8149 0,3749 0,3836 0,1580 0,0972 

PETKM 0,5906 0,4178 0,4536 0,2417 0,1866 0,0481 0,4147 0,0531 0,1467 

SAHOL 0,6741 0,4799 0,0791 0,4401 0,2220 0,1248 0,2132 0,3193 0,0212 

SISE 0,4231 0,2661 0,4511 0,0000 0,0000 0,1782 0,4072 0,0853 0,1315 

TCELL 0,5647 0,3913 0,3924 0,3707 0,2700 0,0830 0,4147 0,0528 0,1468 

THYAO 0,6265 0,4620 0,3918 0,2844 0,0989 1,0854 0,3484 0,2224 0,0668 

TTKOM 0,2573 0,3152 0,3962 0,4687 0,3061 0,1201 0,2944 0,2769 0,0411 

TUPRS 0,5123 0,4032 0,4069 0,2423 0,0286 0,0208 0,3387 0,2350 0,0609 

VAKBN 0,6549 0,4729 0,1951 0,4555 0,1864 0,1367 0,0000 0,3641 0,0000 

YKBNK 0,6498 0,4722 0,1262 0,4468 0,1753 0,1356 0,0599 0,3560 0,0038 

Ağırlık 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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Tablo 7. 2015 Yılı İçin Negatif Uzaklık Değerleri 

BIST KODU PD/DD TQ FD ROA ROE DVR B/Ö Ö/A FK 

AKBNK 0,0592 0,0334 0,3752 0,5862 0,6867 0,9526 0,3113 0,0176 0,1634 

ARCLK 0,1406 0,0964 0,0214 0,7552 0,7072 0,9908 0,0544 0,1772 0,0882 

DOHOL 0,0000 0,0000 0,0017 0,3940 0,3616 0,9143 0,0343 0,2232 0,0665 

EREGL 0,0842 0,0841 0,0382 0,9327 0,6999 1,0854 0,0000 0,3641 0,0000 

GARAN 0,0662 0,0346 0,4192 0,5922 0,7182 0,9534 0,3318 0,0136 0,1653 

HALKB 0,0448 0,0302 0,2509 0,5985 0,7539 0,9543 0,3532 0,0100 0,1670 

ISATR 0,0294 0,0272 0,4536 0,5803 0,6805 0,9518 0,3345 0,0132 0,1655 

KCHOL 0,0454 0,0359 0,1304 0,6628 0,5812 0,9982 0,0278 0,2423 0,0574 

KRDMD 0,6792 0,4996 0,0131 0,0000 0,0000 0,7104 0,0409 0,2062 0,0745 

PETKM 0,0887 0,0817 0,0000 0,7693 0,6283 1,0372 0,0099 0,3110 0,0251 

SAHOL 0,0052 0,0196 0,3745 0,5710 0,5930 0,9605 0,2113 0,0449 0,1506 

SISE 0,2561 0,2334 0,0025 1,0111 0,8149 0,9071 0,0174 0,2788 0,0402 

TCELL 0,1146 0,1083 0,0612 0,6404 0,5449 1,0024 0,0098 0,3113 0,0249 

THYAO 0,0528 0,0376 0,0618 0,7267 0,7161 0,0000 0,0761 0,1418 0,1049 

TTKOM 0,4220 0,1843 0,0574 0,5424 0,5088 0,9653 0,1302 0,0872 0,1306 

TUPRS 0,1669 0,0964 0,0467 0,7687 0,7863 1,0646 0,0858 0,1292 0,1108 

VAKBN 0,0243 0,0267 0,2585 0,5555 0,6285 0,9486 0,4245 0,0000 0,1717 

YKBNK 0,0294 0,0274 0,3274 0,5643 0,6396 0,9498 0,3646 0,0081 0,1679 
Ağırlık 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

 

Tablo 8’de ve Tablo 9’da, Denklem-6 ve Denklem-7 yardımıyla, ağırlıklandırılmış ve 

normalleştirilmiş karar matrisindeki değerler ile ilgili kriterlerin ağırlıklarının çarpımından 

elde edilen maksimum ve minimum ideal noktaya olan uzaklıklar gösterilmektedir. 

 

Tablo 8. 2015 Yılı İçin Ağırlıklı Pozitif Uzaklık Değerleri 

BIST KODU PD/DD TQ FD ROA ROE DVR B/Ö Ö/A FK d+ 

AKBNK 0,0689 0,0518 0,0087 0,0472 0,0143 0,0148 0,0126 0,0385 0,0009 0,1083 

ARCLK 0,0599 0,0448 0,0480 0,0284 0,0120 0,0105 0,0411 0,0208 0,0093 0,0941 

DOHOL 0,0755 0,0555 0,0502 0,0686 0,0504 0,0190 0,0434 0,0157 0,0117 0,1365 

EREGL 0,0661 0,0462 0,0462 0,0087 0,0128 0,0000 0,0472 0,0000 0,0191 0,0966 

GARAN 0,0681 0,0517 0,0038 0,0465 0,0107 0,0147 0,0103 0,0389 0,0007 0,1069 

HALKB 0,0705 0,0521 0,0225 0,0458 0,0068 0,0146 0,0079 0,0394 0,0005 0,1080 

ISATR 0,0722 0,0525 0,0000 0,0479 0,0149 0,0148 0,0100 0,0390 0,0007 0,1110 

KCHOL 0,0704 0,0515 0,0359 0,0387 0,0260 0,0097 0,0441 0,0135 0,0127 0,1103 

KRDMD 0,0000 0,0000 0,0489 0,1123 0,0905 0,0417 0,0426 0,0176 0,0108 0,1575 

PETKM 0,0656 0,0464 0,0504 0,0269 0,0207 0,0053 0,0461 0,0059 0,0163 0,1003 

SAHOL 0,0749 0,0533 0,0088 0,0489 0,0247 0,0139 0,0237 0,0355 0,0024 0,1161 

SISE 0,0470 0,0296 0,0501 0,0000 0,0000 0,0198 0,0452 0,0095 0,0146 0,0763 

TCELL 0,0627 0,0435 0,0436 0,0412 0,0300 0,0092 0,0461 0,0059 0,0163 0,1046 

THYAO 0,0696 0,0513 0,0435 0,0316 0,0110 0,1206 0,0387 0,0247 0,0074 0,1591 

TTKOM 0,0286 0,0350 0,0440 0,0521 0,0340 0,0133 0,0327 0,0308 0,0046 0,0902 

TUPRS 0,0569 0,0448 0,0452 0,0269 0,0032 0,0023 0,0376 0,0261 0,0068 0,0902 

VAKBN 0,0728 0,0525 0,0217 0,0506 0,0207 0,0152 0,0000 0,0405 0,0000 0,1136 

YKBNK 0,0722 0,0525 0,0140 0,0496 0,0195 0,0151 0,0067 0,0396 0,0004 0,1125 
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Tablo 9. 2015 Yılı İçin Ağırlıklı Negatif Uzaklık Değerleri 

BIST KODU PD/DD TQ FD ROA ROE DVR B/Ö Ö/A FK d- 

AKBNK 0,0066 0,0037 0,0417 0,0651 0,0763 0,1058 0,0346 0,0020 0,0182 0,1512 

ARCLK 0,0156 0,0107 0,0024 0,0839 0,0786 0,1101 0,0060 0,0197 0,0098 0,1619 

DOHOL 0,0000 0,0000 0,0002 0,0438 0,0402 0,1016 0,0038 0,0248 0,0074 0,1206 

EREGL 0,0094 0,0093 0,0042 0,1036 0,0778 0,1206 0,0000 0,0405 0,0000 0,1821 

GARAN 0,0074 0,0038 0,0466 0,0658 0,0798 0,1059 0,0369 0,0015 0,0184 0,1539 

HALKB 0,0050 0,0034 0,0279 0,0665 0,0838 0,1060 0,0392 0,0011 0,0186 0,1569 

ISATR 0,0033 0,0030 0,0504 0,0645 0,0756 0,1058 0,0372 0,0015 0,0184 0,1510 

KCHOL 0,0050 0,0040 0,0145 0,0736 0,0646 0,1109 0,0031 0,0269 0,0064 0,1507 

KRDMD 0,0755 0,0555 0,0015 0,0000 0,0000 0,0789 0,0045 0,0229 0,0083 0,1250 

PETKM 0,0099 0,0091 0,0000 0,0855 0,0698 0,1152 0,0011 0,0346 0,0028 0,1638 

SAHOL 0,0006 0,0022 0,0416 0,0634 0,0659 0,1067 0,0235 0,0050 0,0167 0,1436 

SISE 0,0285 0,0259 0,0003 0,1123 0,0905 0,1008 0,0019 0,0310 0,0045 0,1829 

TCELL 0,0127 0,0120 0,0068 0,0712 0,0605 0,1114 0,0011 0,0346 0,0028 0,1505 

THYAO 0,0059 0,0042 0,0069 0,0807 0,0796 0,0000 0,0085 0,0158 0,0117 0,1156 

TTKOM 0,0469 0,0205 0,0064 0,0603 0,0565 0,1073 0,0145 0,0097 0,0145 0,1465 

TUPRS 0,0185 0,0107 0,0052 0,0854 0,0874 0,1183 0,0095 0,0144 0,0123 0,1727 

VAKBN 0,0027 0,0030 0,0287 0,0617 0,0698 0,1054 0,0472 0,0000 0,0191 0,1497 

YKBNK 0,0033 0,0030 0,0364 0,0627 0,0711 0,1055 0,0405 0,0009 0,0187 0,1488 

 

Ağırlıklı pozitif ve negatif uzaklık değerlerinin hesaplanmasının ardından, Denklem-8 

kullanılarak TOPSIS puanları (CC) hesaplanmıştır. Tablo 10’da şirketlerin TOPSIS 

yöntemine göre tespit edilmiş finansal performans puanları ve sıralamaları gösterilmektedir. 

 

Tablo 10. 2015 Yılı İçin TOPSIS Analiz Sonuçları 

BIST KODU d+ d- CC Etkinlik Sırası 

AKBNK 0,1083 0,1512 0,5827 10 

ARCLK 0,0941 0,1619 0,6324 4 

DOHOL 0,1365 0,1206 0,4689 16 

EREGL 0,0966 0,1821 0,6533 3 

GARAN 0,1069 0,1539 0,5901 8 

HALKB 0,1080 0,1569 0,5923 7 

ISATR 0,1110 0,1510 0,5763 12 

KCHOL 0,1103 0,1507 0,5774 11 

KRDMD 0,1575 0,1250 0,4425 17 

PETKM 0,1003 0,1638 0,6202 5 

SAHOL 0,1161 0,1436 0,5530 15 

SISE 0,0763 0,1829 0,7055 1 

TCELL 0,1046 0,1505 0,5900 9 

THYAO 0,1591 0,1156 0,4208 18 

TTKOM 0,0902 0,1465 0,6190 6 

TUPRS 0,0902 0,1727 0,6570 2 

VAKBN 0,1136 0,1497 0,5684 14 

YKBNK 0,1125 0,1488 0,5695 13 

 

Tablo 11’de 2009-2015 yıllarına ait hesaplanan TOPSIS puanları ve sıralamalar 

gösterilmektedir. 
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Tablo 11. BIST 30 Firmalarının 2009-2015 Dönemine Ait TOPSIS Analiz Sonuçları 

BIST KODU 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CC Sıra CC Sıra CC Sıra CC Sıra CC Sıra CC Sıra CC Sıra 

AKBNK 0,40 9 0,28 13 0,41 12 0,29 12 0,23 13 0,38 13 0,58 10 

ARCLK 0,45 6 0,30 8 0,46 8 0,30 9 0,25 8 0,46 7 0,63 4 

DOHOL 0,20 17 0,32 6 0,12 18 0,19 18 0,14 18 0,15 18 0,47 16 

EREGL 0,22 16 0,28 14 0,51 5 0,24 15 0,30 5 0,58 3 0,65 3 

GARAN 0,42 7 0,30 9 0,43 9 0,32 8 0,24 12 0,40 11 0,59 8 

HALKB 0,46 5 0,37 3 0,47 7 0,36 6 0,26 6 0,40 10 0,59 7 

ISATR 0,38 12 0,29 12 0,41 13 0,30 11 0,22 14 0,36 15 0,58 12 

KCHOL 0,30 14 0,18 18 0,38 15 0,26 14 0,24 10 0,40 9 0,58 11 

KRDMD 0,18 18 0,19 17 0,54 3 0,41 4 0,66 1 0,55 5 0,44 17 

PETKM 0,41 8 0,30 10 0,42 10 0,23 16 0,16 17 0,29 17 0,62 5 

SAHOL 0,29 15 0,19 16 0,36 16 0,20 17 0,17 16 0,29 16 0,55 15 

SISE 0,32 13 0,32 4 0,47 6 0,37 5 0,17 15 0,44 8 0,71 1 

TCELL 0,60 2 0,48 2 0,52 4 0,58 2 0,38 3 0,52 6 0,59 9 

THYAO 0,47 4 0,21 15 0,29 17 0,34 7 0,25 7 0,57 4 0,42 18 

TTKOM 0,76 1 0,75 1 0,80 1 0,70 1 0,38 2 0,73 1 0,62 6 

TUPRS 0,49 3 0,31 7 0,58 2 0,48 3 0,30 4 0,59 2 0,66 2 

VAKBN 0,39 10 0,29 11 0,41 14 0,30 10 0,24 11 0,39 12 0,57 14 

YKBNK 0,38 11 0,32 5 0,42 11 0,27 13 0,24 9 0,36 14 0,57 13 

 

 

Yukarıda Tablo 11’de görüleceği üzere, BIST 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren şirketlerin 

2009-2015 yılları arasındaki performansları, TOPSIS puanları (CC) doğrultusunda 

sıralanmıştır. Analiz sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler ilgili yılda, en yüksek ve en düşük 

performans gösteren 3’er şirket esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda; 

2009 yılı analiz sonuçları incelendiğinde, performansı en yüksek olan ilk üç şirket sırasıyla, 

TTKOM, TCELL ve TUPRS olarak tespit edilirken; en düşük performansa sahip üç şirket ise 

sırasıyla KRDMD, DOHOL ve EREGL olarak tespit edilmiştir. 

2010 yılı incelendiğinde, performansı en yüksek olan ilk üç şirket sırasıyla, TTKOM, TCELL 

ve HALKB olarak belirlenirken; en düşük performansa sahip üç şirket ise sırasıyla KCHOL, 

KRDMD ve SAHOL olarak belirlenmiştir. 2010 yılı analiz sonuçları bir önceki yıl ile 

mukayese edildiğinde, TTKOM ve TCELL şirketlerinin en yüksek performansa sahip olduğu 

görülürken;  KRDMD ise en düşük performansa sahip olan şirket olarak dikkat çekmektedir. 

2011 yılı analiz sonuçları değerlendirildiğinde, performansı en yüksek olan ilk üç şirket 

sırasıyla, TTKOM, TUPRS ve KRDMD olarak belirlenirken; en düşük performansa sahip üç 

şirket ise sırasıyla DOHOL, THYAO ve SAHOL olarak belirlenmiştir. 2011 yılı analiz 

sonuçları önceki yıllar ile mukayese edildiğinde TTKOM, 3 yılda da en yüksek performansı 

gösteren şirket olarak dikkat çekmektedir. Diğer taraftan KRDMD, ilk 2 yılda en düşük 

performansa sahip şirketler içerisinde yer alırken, 2011 yılında en yüksek performans üçüncü 

şirket konumuna yükselmiştir. 

2012 yılı incelendiğinde, performansı en yüksek olan ilk üç şirket sırasıyla, TTKOM, TCELL 

ve TUPRS olarak belirlenirken; en düşük performansa sahip üç şirket ise sırasıyla DOHOL, 

SAHOL ve PETKM olarak belirlenmiştir. 2012 yılı analiz sonuçları önceki yıllar ile 

kıyaslandığında, TTKOM ve TCELL şirketlerinin 2012 yılında da yüksek performansa sahip 

olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra DOHOL ve SAHOL şirketlerinin performansları 

önceki yıllarda olduğu gibi düşük gerçekleşmiştir. 

2013 yılı analiz sonuçları değerlendirildiğinde, performansı en yüksek olan ilk üç şirket 

sırasıyla, KRDMD, TTKOM ve TCELL olarak belirlenirken; en düşük performansa sahip üç 

şirket ise sırasıyla DOHOL, PETKM ve SAHOL olarak belirlenmiştir. 2013 yılı analiz 
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sonuçları önceki yıllar ile kıyaslandığında, en yüksek ve en düşük performansa sahip olan 

şirketlerde genel olarak bir değişim gözlemlenmemiştir. Ancak KRDMD şirketi 2013 yılında, 

performansını önceki yıllara göre artırarak birinci sıraya yükselmiştir. 

2014 yılı incelendiğinde, performansı en yüksek olan ilk üç şirket sırasıyla, TTKOM, TUPRS 

ve EREGL olarak belirlenirken; en düşük performansa sahip üç şirket ise bir önceki yılda 

olduğu gibi sırasıyla DOHOL, PETKM ve SAHOL olarak belirlenmiştir. 2014 yılı analiz 

sonuçları önceki yıllar ile kıyaslandığında TTKOM, 2013 yılı haricinde diğer yıllarda olduğu 

gibi en yüksek performansı gösteren şirket konumundadır. Bunun yanı sıra EREGL, önceki 

yıllara göre performansını artırarak 2014 yılında en yüksek performans gösteren 3 şirket 

arasına girmiştir. 

Analizin döneminin son yılı olan 2015’te ise, performansı en yüksek olan ilk üç şirket 

sırasıyla, SISE, TUPRS ve EREGL olarak belirlenirken; en düşük performansa sahip üç şirket 

ise bir önceki yılda olduğu gibi sırasıyla THYAO, KRDMD ve DOHOL olarak belirlenmiştir. 

2015 yılı analiz sonuçları önceki yıllar ile mukayese edildiğinde SISE, analiz dönemi 

içerisinde ilk defa en yüksek performansa sahip olan şirket konumundadır. Diğer taraftan 

KRDMD 2015 yılında, önceki dört yıllık performansına göre çok düşük bir performans 

sergilemiştir. 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada, BIST 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren 18 şirketin 2009-2015 yılları arasındaki 

finansal performansları, mali yapı, karlılık ve piyasa performans ölçütleri doğrultusunda 

TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz neticesinde 

şirketlerin finansal performanslarının düşük ya da yüksek oluşuna göre sıralaması 

gerçekleştirilmiştir. Bu sıralama, şirketlerin başarılı olup olmadıklarına değil, sadece finansal 

performanslarının endeks içerisindeki konumu ve performansların mukayese edilmesi esasına 

dayanmaktadır. 

TOPSIS yöntemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre, BIST 30 Endeksi’nde 2009-2015 

dönemi itibariyle şirketlerin finansal performanslarında dalgalanmalar yaşandığı söylenebilir. 

İlgili dönemde şirketlerin finansal performansları değerlendirilecek olursa, en yüksek 

performansa sahip olan şirketin TTKOM olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca TUPRS ve 

TCELL şirketlerinin de ilgili dönemde en yüksek performansa sahip olan diğer şirketler 

olduğu da belirtilebilir. Diğer taraftan analiz dönemde en düşük performansa sahip olan 

şirketlerin, SAHOL ve DOHOL olduğunu söylemek mümkündür. BIST 30 Endeksi’nde yer 

alan şirketler imalat sanayi, mali kuruluşlar, ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü gibi 

farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Analiz sonuçları sektör açısından 

değerlendirildiğinde, üretimden ziyade hizmet sektöründe faaliyette olan şirketlerin, mali 

yapı, karlılık ve piyasa performansı anlamında daha yüksek performansa sahip olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu bağlamda elde edilen sonuçların, tek bir sektörü içermemesi ve 

endeks kapsamında incelenmesinden dolayı değişkenlik gösterebileceği de düşünülmektedir. 

Çalışmanın, BIST 30 Endeksi’nde faaliyet gösteren şirketlerin hissedarlarına, yönetim 

kuruluna, üst düzey yönetime ve endekste yer alan şirketlere yatırım yapmayı düşünen 

yatırımcılara yol gösterici ve bilgi verici nitelikte olduğu düşünülmektedir. 

Sonraki dönemlerde yapılacak çalışmalarda, TOPSIS gibi diğer çok kriterli karar verme 

yöntemleri kullanılarak diğer BIST endeksleri analize dâhil edilebilir. Böylelikle farklı 

yöntemler ve endeksler doğrultusunda elde edilecek bulgular, karşılaştırmalı olarak analiz 

edilip farklılıklar ortaya çıkarılabilir. Ayrıca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin borsa 

endekslerinde yapılabilecek finansal performans değerlendirmeleri ve ülkeler arası yapılan 

kıyaslamalar ile daha genel sonuçlara erişilebileceği düşünülmektedir.  
 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2700 
 

KAYNAKÇA 

Bülbül, S. ve Köse, A. (2011). Türk gıda şirketlerinin finansal performansının çok amaçlı karar verme 

yöntemleriyle değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25, 1-23. 

Çonkar, K.,Elitaş, C. ve Atar, G. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki (XKURY) 

firmaların finansal performanslarının TOPSIS yöntemi ile ölçümü ve kurumsal yönetim notu ile 

analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61 (1). 

Demireli, E. (2010). TOPSIS çok kriterli karar verme sistemi: Türkiye’deki kamu bankaları üzerine bir 

uygulama, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5 (1). 

Ege İ., Topaloğlu E.E. ve Özyamanoğlu M. (2013). Finansal performans ile kurumsal yönetim notları 

arasındaki ilişki: BIST üzerine bir uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal 

of AcademicResearches and Studies,5(9). 

Eleren, A. ve Karagul, M. (2008). 1986-2006 Türkiye ekonomisinin performans değerlendirmesi. 

Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 1-14. 

Feng, C. M. &  R. T. Wang (2000). Performance evaluation for airlines ıncluding the consideration of 

financial ratios. Journal of Air Transport Management, 6, 133-142. 

Hwang, C. L. ve Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. 

New York: Springer-Verlag. 

Kamuyu aydınlatma platformu, www.kap.gov.tr. 

Karaman, R. (2009). İşletmelerde performans ölçümünün önemi ve modern bir performans ölçme 

aracı olarak balanced scorecard. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6. 

Korkmaz M. (2012). Orman işletmelerinde iktisadilik düzeyinin TOPSIS yöntemi ile analizi, SDÜ 

Orman Fakültesi Dergisi, (13), 14-20.  

Lai, Y. J., Liu, T. Y. ve Hwang, C. L. (1994). TOPSIS for MODM. European Journal of Operational 

Research, 76 (3), 486–500. 

Ömürbek, N. ve Mercan, Y. (2014). İmalat alt sektörlerinin finansal performanslarının TOPSIS ve 

ELECTRE yöntemleri ile değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 4(1), 237-266. 

Özçelik, H. ve Kandemir, B. (2015). BIST’DE işlem gören turizm işletmelerinin TOPSIS yöntemi ile 

finansal performanslarının değerlendirilmesi. Balıkesir University The Journal of Social Sciences 

Institute, 18(33). 

Özen E., Yeşildağ E. ve Soba M. (2015). TOPSIS performance evaluation measures and relation 

between financial ratios and stock returns. Journal of Economics, Finance and Accounting,2(4). 

Özer, A., Öztürk, M. ve Kaya, A. (2010). İşletmelerde etkinlik ve performans ölçmede VZA, 

Kümeleme ve TOPSIS analizlerinin kullanımı: İMKB işletmeleri üzerine bir uygulama.  Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 233-260. 

Sakarya, Ş. ve Aytekin,  S. (2013). BIST’de işlem gören gıda işletmelerinin TOPSIS yöntemi ile 

finansal performanslarının değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21. 

Saldanlı, A. ve Sırma, İ. (2014). TOPSIS yönteminin finansal performans göstergesi olarak 

kullanılabilirliği, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11(41).ss.185-202. 

Topaloğlu, E. E. (2014). Finansal krizlerin BIST metal eşya makine endeksi’ nde faaliyet gösteren 

firmaların mali performanslarına etkisinin TOPSIS yöntemi ile ölçülmesi. Yönetim ve Ekonomi 

Araştırmaları Dergisi, 22. 

Türkmen, S. Y. ve Çağıl, G. (2012). İMKB’ye kote bilişim sektörü şirketlerinin finansal 

performanslarının TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmesi.  Maliye Finans Yazıları, 26(95): 59-78. 

Uyguntürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme 

yöntemi ile belirlenmesi: Ana Metal Sanayi İşletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(2), 95-115. 

Yoon, K. P. (1987). A reconciliation among discrete compromise solutions. Journal of the 

Operational Research Society, 38 (3), 277–286. 

  

http://www.kap.gov.tr/


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

 

2701 
 

KENT MARKASI OLUŞUM SÜRECİNDE TEKİRDAĞ KENT 

İMAJI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 
 

Hicran Özlem ILGIN 

Namık Kemal Üniversitesi 

0 282 250 43 02 

hoilgin@nku.edu.tr 

Hakan URUÇ 

Namık Kemal Üniversitesi 

0 282 250 43 03 

huruc@nku.edu.tr 
 

ÖZET:Bir kente yönelik, bir bireyin zihninde belirlenen algılar toplamı o kentin imajını ifade eder ve 

bu bireysel algılar toplamları o kentin tanınırlığını ve bilinirliğini belirler. Kent imajı olumlu ya da 

olumsuz olabilir. Bu bağlamda kentin öne çıkan değerleri üzerinden tanıtımların, pazarlama 

çalışmalarının süregeldiği günümüzde kentin bireyler tarafından nasıl algılandığı önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada Tekirdağ kentinin kente dışarıdan okumaya gelen öğrenciler zihninde nasıl bir kent 

imajına sahip olduğu araştırılmıştır. Araştırma tekniği olarak anket sormaca tekniği kullanılmış ve 386 

örnekleme ulaşılmıştır. Sonuçlar SPSS programında analiz edilmiştir. Katılımcılara ulaşım, çevre 

kirliliği, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik değerlerinin ve kentin sosyal ve kültürel 

yaşamına ilişkin sorular sorulmuştur. Anket sormacanın sonuçlarına göre kente dışarıdan gelmiş 

öğrencilerin zihninde Tekirdağ kent imajının olumlu değerler taşıdığı verisi ortaya konmuştur. 

 

ABSTRACT:The sum of perceptions specified in the mind of an individual aimed at a city expresses 

the city image and these individual sums detect the recognition and familiarity of the city. The city 

image can be favourable or adverse. In this sense, how the city is perceived by the individuals is 

important as in these days promotions and marketting efforts are in progress using the prominent 

values of a city. In this study, what kind of a city image Tekirdağ city has is examined through the 

minds of the students coming to study there from other cities. As the research method, questionnairing 

was used and 386 illustrations were notched up. The results were analyzed through SPSS programme. 

The participants were surveyed about transportation, pollution, accomodation, health services, 

educational and economical values and the social and cultural life and background. As to the survey 

outcome, the data that Tekirdağ city image is favourable in the minds of the students coming to study 

there was revealed. 

GİRİŞ 

Kent markası yaratmaya yönelik yapılan çalışmalar, kentin, o kentte yaşayanların ve 

daha geniş bir bakış açısıyla o ülkenin geleceğine yapılan yatırımı ifade etmektedir. Bugün 

dünyada marka kentler insanları tarih, kültür, spor, turizm, sağlık gibi nedenlerle kendilerine 

çekmekte ve bu değerlerini ortaya çıkararak yaptıkları tanıtım çalışmalarıyla ise sürdürülebilir 

imajlar buna bağlı olarak sürdürülebilir turizm sağlamayı hedeflemektedir. Kent markalaşma 

sürecine turizm çalışmalarıyla ise kent imajı bağlamında yapılan çalışmaların kentlere yönelik 

pazarlama çalışması ile karşılaşılmaktadır. Bu noktada kent yönetimleri o yöreye diğer bir 

deyişle o bölgeye ait olan değerler üzerinden tanıtım çalışmaları yaparak kent imajını 

oluşturmaya bu bağlamda kent imajının olumlanmasına yönelik bir süreklilik sağlamaya 

yönelik faaliyetler göstermektedirler. Dünyada turizm alanında çekiciliklere sahip olan 

mailto:hoilgin@nku.edu.tr
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kentlerin bir kısmı diğer kentlere göre daha fazla ön plana çıkmakta ve hedef kitlelerin 

aklında daha yüksek oranda kalmaktadır. Bu durum ise o kentin marka imajını, diğer kentlere 

göre daha etkin bir şekilde konumlandırdığı sonucunu ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmada literatür tarama ve anket sormaca tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 

amacı Tekirdağ Kent İmajı’nın, Tekirdağ’a kent dışından gelenler tarafından nasıl 

algılandığını ortaya koymaktır. Bir kente ilişkin imajın ortaya konulmasında en yaygın 

yöntem olumlu ve olumsuz yargıların düzeyleri ile yapılan çalışmalarda görülmektedir. Bu 

minvalde katılımcılara kent imajı bileşenleri olarak kentin ulaşım, çevre kirliliği, barınma, 

sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik değerlerinin yanı sıra kentin sosyal ve kültürel 

ortamına ilişkin sorular sorulmuştur.  

 Bu çalışma kapsamında bahsi geçen Tekirdağ’ın kent imajını ölçmek amacıyla veri 

toplama tekniği olarak “anket formu” hazırlanarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne 

farklı kentlerden gelmiş üniversite öğrencilerine uygulama yapılmıştır. Araştırma kapsamında 

2015-2016 öğretim yılına 31.955 öğrenci ile başlayan üniversite içinden uygulanacak anket 

rakamları SST table dikkate alınarak çıkarılmış, %95 güvenilirlik aralığına göre ve toplam 

378 öğrenci rakamı ile örneklem kümesini oluşturuldu ve tesadüfî örneklem yöntemi ile 

toplam olarak 386 öğrenciye ulaşılmıştır. Anket 25-30 Nisan 2016 tarihleri arasında yüz yüze 

görüşme tekniğiyle uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile kategorize edilmiştir. 

Katılımcılara araştırma bağlamında demografik özellik başlığı altında tek soru ve 

likert ölçekli 15 sorudan oluşan toplam 16 soruluk bir anket uygulanmıştır. Likert ölçekli 

olarak hazırlanan sorular kent kimliği öğelerinin katılımcı tarafından nasıl algılandığını 

sorgulayan yargıları içermektedir. Anket Tekirdağ ilinin 11 ilçesinde uygulanmıştır. Anket 

uygulama tekniği olarak yüz yüze tekniği uygulanmıştır. Sonuçlar sistematik bir biçimde 

SPSS programı ile değerlendirilmiştir. 

Çalışma ile Tekirdağ kent imajı çalışmalarına bir örnek oluşturmak ve Tekirdağ’ın 

kent imajını yapılandırırken özellikle kente farklı kentlerden gelmiş kişilerin kente ilişkin 

algılarının değerlendirilmesine olanak sağlamak hedeflenmektedir. Bu nedenle bu çalışma 

gelecek dönemlerde yapılacak Tekirdağ kent imajı çalışmalarına kaynak teşkil etmesi 

bağlamında önem taşımaktadır. 

 

1. KENT İMAJI ÜZERİNE 

İmaj kavramının farklı disiplinlerde farklı tanımları yapılmaktadır. Bu bağlamda 

işletme açısından ele alındığında imaj; bir kişi, kurum, marka, obje ya da düşüncenin 

zihinlerde isteyerek ya da istemeyerek bırakmış olduğu fikir ve izlenimler anlamı taşımaktadır 

(Özdemirci; 2014). 

Tolungüç zihinde imajın oluşmasını sağlayan etkenleri üç kategoride ele almaktadır. 

Bunlar (Tolungüç, 2000); 
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Sahip Olunan Bilgi: Kişinin kurum ya da kişiye ilişkin zihnindeki bilgiler. 

Sahip Olunan Yargılar: kişi ya da kuruma ilişkin bireyin yargıları. 

Bireyin ya da Örgütün Sundukları: Kurumun kişiye sunduğu imkânlar, hizmetler, 

tanımlamalar. 

Kent markalaşması, en yalın tanımıyla, ürün markalaşma stratejilerinin kent üzerinde 

uygulanmasıdır (www.marsad.org.tr). Kentin güçlü ve pozitif yanlarını ve karakteristiklerini 

istenilen kitlelere ulaştırmayı amaçlayan güçlü araçlar oluşturmayı hedefleyen profesyonel bir 

süreçtir. Kent markalaşması, “planlama” ve “pazarlama” disiplinlerinin birleştirilmiş 

uzmanlığını gerektirir (Peker 2006:21). Kentin pazarlama stratejisinin geliştirilmesi ve 

uygulanmasından sorumlu olan planlama ekibi tarafından yapılacak olan (Kotler ve diğ., 

1999:25-28) reklamcılık, tanıtım ve markalama stratejileri çerçevelerinde ele alınarak 

geliştirilmesi gerekmektedir. Markalaşma sürecinde kentin var olan soyut ve somut 

değerlerini kullanmak suretiyle tüketici zihninde yer edecek güçlü markayı yaratma amacı 

gözetilmelidir (Avcılar ve Kara, 2015: 90). 

Kent imajı; bir insanın bir kent ile ilgili olarak izlenim, düşünce ve kanaatlerinden 

oluşan inançlar topluluğudur. Kent ile ilgili hedef kitle üzerinde oluşan psikolojik özelliklerin 

toplamı olarak da tanımlanabilir. Kent imajı hedef kitle üzerinde farklı deneyim, etkinlik ya 

da araçlarla oluşabilir. Bunlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir (Geçikli, 2012); 

 Kent ile ilgili direkt deneyimler 

 Arkadaşlardan, dostlardan ve çevreden duyumlar 

 Üçüncü el kamu kaynakları, gazete yayınları, televizyon programlar ve belgeseller ve 

yayınlanmış araştırmalar 

 Şehre yönelik bilgilendirmeler, broşürler, tanım kitapçıkları, reklam gibi iletişim 

faaliyetleri. 

Marka ve müşteri, piyasalarda sürekli iletişim halindedir. “Olumlu imaj”, pazarlama 

iletişimi kanallarında, marka ile müşteri arasındaki yoğun bilgi akışının istenen yön ve hızda 

yönetilmesi ile sağlanabilir. Eğer marka ve müşteri arasındaki bu yoğun bilgi akışı, uygun 

şekilde yapılandırılmış pazarlama iletişim kanalları ile yönetilmiyorsa, sonuçta olumsuz bir 

imajın oluşması daha olasıdır. Çünkü bu durumda imaj, müşterinin/hedef bireylerin rastgele 

edindikleri, düzensiz ve doğruluğu tartışılır bilgiler yoluyla oluşmuştur. Bir markanın üzerine 

yapışan olumsuz imaj o markaya zarar verebilir (Yavuz, 2007).  

Kenti bir marka olarak ele alan çalışmalarda; imajı araştırmaya yönelik iki farklı 

yaklaşım söz konusudur. Bunlar markayı tanımlamaya yönelik araştırmalar ve markayı 

değerlendirmeye yönelik araştırmalar. Tanımlamaya dönük araştırmalar markanın kimliği, 

kişiliği ve diğer duygusal yönlerinin ne olması gerektiğini ölçerken markanın ne olduğunu 

ortaya çıkartmaya çalışır. Değerlendirmeye yönelik araştırmalar ise markanın denkliği, 

kimliği, kişiliği temel alınarak rakipleriyle arasındaki farklılıkları belirleyerek imajı ölçer 

(İslamoğlu vd., 2011). 
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Geçmişten gelen özelliklerinin yanında kentin güncel faaliyetleri kent kimliğini 

şekillendirir. Kent imajının önemli bir bileşeni olan kent kimliğinin şekillenmesinde fiziki, 

tarihi, ekonomik, sosyal, sportif ve kültürel özellikler önem taşımaktadır. Kentler planlı olarak 

kazandırıldıkları kimlikleri ile herkes tarafından tanınır hale gelmektedir. Böylece kentin 

büyüme süreci, kimliğine uygun olarak şekillenir, kaynaklar bu kimliğe göre akılcı bir şekilde 

kullanılabilir ve toplumda kent kimliğine bağlı olarak duyarlılık gelişir (Demir, 2006). 

Tekirdağ Kent İmajı Ölçümü çalışmasında Fatma Geçikli’nin Şehir İmajı kitabında 

belirttiği biçimde “kişinin kente ilişkin direkt deneyimleri”, hedef kitlenin diğer bir deyişle 

Tekirdağ’a farklı kentlerden okumaya gelmiş öğrencilerin zihinde oluşan imaj olarak 

şekillendiği varsayımından hareket edilmektedir. Bu bağlamda kişinin kendi deneyimleri ile 

vereceği cevaplar üzerinden kentin imajını kente dışarıdan okumaya gelenler noktasında 

ortaya koyacaktır. 

Kentlerin markalaşması sürecinde o kentin tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik 

özellikleri marka oluşturma altyapı değerleri olarak kendini göstermektedir. Diğer yandan 

kentin fiziki değerleri yaşam kalitesine ilişkin memnuniyet ve kentin kimliğine ilişkin olan 

söylem şeklindeki üç öğenin bir araya gelmesi de kentin kimliğini oluşturmaktadır (Tekeli, 

2008:15). Bu bağlamda yapılacak olan araştırma kent kimliği öğeleri olan; ulaşım, çevre 

kirliliği, barınma, sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomi ve kültürel ve sosyal yaşam olanakları 

kategorileri üzerinden hazırlanan anket ile yapılacaktır. 

 

 

2. TEKİRDAĞ KENT İMAJI ARAŞTIRMA BULGULARI 

Yapılan anket çalışması sonuçları aşağıdaki biçimde verilerek değerlendirilmiştir. 

Cinsiyet Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Kadın 249 64,5 64,5 

Erkek 137 35,5 100,0 

Toplam 386 100,0  

 Araştırmaya katılan öğrencilerin 249 frekans ile %64,5’i kadın, 137 frekans %35,5’i 

erkektir. 

Tekirdağ’da ulaşım hizmetleri gelişmiştir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 112 29,0 29,0 

Katılmıyorum 125 32,4 61,4 

Kararsızım 68 17,6 79,0 

Katılıyorum 68 17,6 69,6 

Kesinlikle Katılıyorum 13 3,4 100,0 

Toplam 386 100,0  
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“Tekirdağ'da ulaşım hizmeti gelişmiştir.” yargısına ilişkin 112 frekans %29 ile hiç 

katılmıyorum, 125 frenkans %32,4 ile katılmıyorum, 68 frekans %17,6 ile kararsızım, 68 

frekans %17,6 ile katılıyorum, 13 frekans %3,4 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. Tekirdağ'da ulaşım hizmetleri gelişmiştir yargısına %21 gibi oranla katılanlar 

oluştururken %61,4 gibi yüksek bir oranı konu hakkında katılmıyorum biçiminde veri 

vermiştir. 

Tekirdağ’da çevre kirliliği yoktur. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 105 27,2 27,2 

Katılmıyorum 133 34,5 61,7 

Kararsızım 85 22,0 83,7 

Katılıyorum 61 15,8 99,5 

Kesinlikle Katılıyorum 2 5 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ'da çevre kirliliği yoktur.” yargısına ilişkin 105 frekans %27,2 ile hiç katılmıyorum, 

133 frekans %34,5 ile katılmıyorum, 85 frekans %22 ile kararsızım, 61 frekans %15,8 ile 

katılıyorum, 2 frekans %5 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiştir. Tekirdağ'da çevre 

kirliliği yoktur yargısına %5 gibi oranla katılanlar oluştururken %61,7 gibi yüksek bir oranı 

Tekirdağ’da çevre kirliliği bulunduğuna dair yargısını dile getirmiştir.  

 

Tekirdağ’da barınma problemi yoktur. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 38 9,8 9,8 

Katılmıyorum 43 11,1 21,0 

Kararsızım 63 16,3 37,3 

Katılıyorum 154 39,9 77,2 

Kesinlikle Katılıyorum 88 22,8 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ'da barınma problemi yoktur.” yargısına ilişkin 38 frekans %9,8 ile hiç 

katılmıyorum, 43 frekans %11,1 ile katılmıyorum, 63 frekans %16,3 ile kararsızım, 154 

frekans %39,9 ile katılıyorum, 88 frekans %22,8 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. Tekirdağ'da barınma problemi yoktur yargısına %20,9 gibi oranla 

katılmayanlar oluştururken %62,7 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ’da barınma problemi 

olmadığına ilişkin yargı belirtmiştir. 

Tekirdağ’da verilen sağlık hizmetleri kalitelidir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 27 7,0 7,0 

Katılmıyorum 74 19,2 26,2 

Kararsızım 110 28,5 54,7 

Katılıyorum 120 31,1 85,8 

Kesinlikle Katılıyorum 55 14,2 100,0 
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Toplam 386 100,0  

  

“Tekirdağ'da verilen sağlık hizmetleri kalitelidir.” yargısına ilişkin 27 frekans %7 ile 

hiç katılmıyorum, 74 frekans %19,2 ile katılmıyorum, 110 frekans %28,5 ile kararsızım, 120 

frekans %31,1 ile katılıyorum, 55 frekans %14,2 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. “Tekirdağ'da verilen sağlık hizmetleri kalitelidir” yargısına %26,7 gibi oranla 

katılmayanlar oluştururken %45,3 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ’daki sağlık hizmetlerinin 

kaliteli olduğuna ilişkin yargılarını dile getirmiştir. 

Tekirdağ’ın doğal güzellikleri caziptir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 67 17,4 17,4 

Katılmıyorum 112 29,0 46,4 

Kararsızım 92 23,8 70,2 

Katılıyorum 90 23,3 93,5 

Kesinlikle Katılıyorum 25 6,5 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ'ın doğal güzellikleri caziptir.” yargısına ilişkin 67 frekans %17,4 ile hiç 

katılmıyorum, 112 frekans %29 ile katılmıyorum,92 frekans %23,8 ile kararsızım, 90 frekans 

%23,3 ile katılıyorum, 25 frekans %6,5 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiştir. 

Tekirdağ'ın doğal güzellikleri caziptir yargısına %29,8 gibi oranla katılanlar oluştururken 

%46,4 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ’ın doğal güzelliklerinin cazip olmadığına ilişkin yargıyı 

dile getirmiştir. 

Tekirdağ’ın halkın eğitim seviyesi yüksektir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 11 2,8 2,8 

Katılmıyorum 22 5,7 8,5 

Kararsızım 75 19,4 28,0 

Katılıyorum 157 40,7 68,7 

Kesinlikle Katılıyorum 121 31,3 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ'da halkın eğitim seviyesi yüksektir.” yargısına ilişkin 11 frekans %2,8 ile 

hiç katılmıyorum, 22 frekans %5,7 ile katılmıyorum, 75 frekans %19,4 oran ile kararsızım, 

157 frekans %40,7 oran ile katılıyorum, 121 frekans %31,3 oran ile kesinlikle katılıyorum 

verisi kaydedilmiştir. Tekirdağ'da halkın eğitim seviyesi yüksektir yargısına %8,5 gibi oranla 

katılmayanlar oluştururken %72 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ halkının eğitim seviyesinin 

yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Tekirdağ’ın halkın eğitim seviyesi yüksektir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 7 1,8 1,8 

Katılmıyorum 39 10,1 11,9 

Kararsızım 50 13,0 24,9 

Katılıyorum 173 44,8 69,7 

Kesinlikle Katılıyorum 117 30,3 100,0 
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Toplam 386 100,0  

  

“Tekirdağ bir tarım kenti olarak zengindir.” yargısına ilişkin 7 frekans %1,8 ile hiç 

katılmıyorum, 39 frekans %10,1 ile katılmıyorum, 50 frekans %13 ile kararsızım, 173 frekans 

%44,8 ile katılıyorum, 117 frekans %30,3 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiştir. 

Tekirdağ bir tarım kenti olarak zengindir yargısına %11,9 gibi oranla katılmayanlar 

oluştururken %72 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ’ın bir tarım kenti olarak zengin olduğuna 

ilişkin yargısını dile getirmiştir. 

 

Tekirdağ’ın sanatsal ve kültürel faaliyetler 

açısından zengindir. 

Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 26 6,7 6,7 

Katılmıyorum 63 16,3 23,1 

Kararsızım 99 25,6 48,7 

Katılıyorum 142 36,8 85,5 

Kesinlikle Katılıyorum 56 14,5 100,0 

Toplam 386 100,0  

 

“Tekirdağ sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından zengindir.” yargısına ilişkin 26 

frekans %6,7 ile hiç katılmıyorum, 63 frekans %16,3 ile katılmıyorum, 99 frekans %25,6 ile 

kararsızım, 142 frekans %36,8 ile katılıyorum, 56 frekans %14,5 ile kesinlikle katılıyorum 

verisi kaydedilmiştir. Tekirdağ sanatsal ve kültürel faaliyetler açısından zengindir yargısına 

%23 gibi oranla katılmayanlar oluştururken %51,3 gibi yüksek bir oranı Tekirdağ’daki 

sanatsal faaliyetlerin zengin olduğuna ilişkin yargıyı dile getirmiştir. 

Tekirdağ’ın ucuz bir kenttir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 49 12,7 12,7 

Katılmıyorum 63 16,3 29,0 

Kararsızım 78 20,2 49,2 

Katılıyorum 130 33,7 82,9 

Kesinlikle Katılıyorum 66 17,1 100,0 

Toplam 386 100,0  

 

“Tekirdağ ucuz bir kenttir.” yargısına ilişkin 49 frekans %12,7 ile hiç katılmıyorum, 

63 frekans %16,3 ile katılmıyorum, 78 frekans %20,2 ile kararsızım, 130 frekans %33,7 ile 

katılıyorum, 66 frekans %17,1 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiştir. Tekirdağ ucuz 

bir kenttir yargısına %29 gibi oranla katılmayanlar oluştururken %50,8 gibi yüksek bir oranı 

Tekirdağ’ın ucuz bir kent olduğuna ilişkin yargısını dile getirmiştir. 

Tekirdağ’ın sakin bir kenttir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 28 7,3 7,3 

Katılmıyorum 51 13,2 20,5 

Kararsızım 66 17,1 37,6 
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Katılıyorum 142 36,8 74,4 

Kesinlikle Katılıyorum 99 25,6 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ sakin bir kenttir.” yargısına ilişkin 28 frekans %7,3 ile hiç katılmıyorum, 51 

frekans %13,2 ile katılmıyorum, 66 frekans %17,1 ile kararsızım, 142 frekans %36,8 ile 

katılıyorum, 99 frekans %25,6 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiştir. Tekirdağ sakin 

bir kenttir yargısına %20,5 gibi oranla katılmayanlar oluştururken %62,4 gibi yüksek bir oranı 

Tekirdağ’ı sakin bir kent olarak tanımlamıştır. 

Tekirdağ’ın sosyal yaşam alanları bakımından 

yeterlidir. 

Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 83 21,5 21,5 

Katılmıyorum 110 28,5 50,0 

Kararsızım 117 30,3 80,3 

Katılıyorum 61 15,8 96,1 

Kesinlikle Katılıyorum 15 3,9 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ sosyal yaşam alanları bakımından yeterlidir.” yargısına ilişkin 83 frekans 

%21,5 ile hiç katılmıyorum, 110 frekans %28,5 ile katılmıyorum, 117 frekans %30,3 ile 

kararsızım, 61 frekans %15,8 ile katılıyorum, 15 frekans %3,9 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. Tekirdağ sosyal yaşam alanları bakımından yeterlidir yargısına %50 gibi 

oranla katılmayanlar oluştururken %19,7 gibi bir oranı katılıyorum biçiminde veri verdi. Bu 

bağlamda katılımcıların yüksek çoğunluğunun sosyal yaşam alanlarını yetersiz bulduğu 

sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Tekirdağ’ın sosyal yaşam alanları bakımından 

yeterlidir. 

Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 26 6,7 6,7 

Katılmıyorum 73 18,9 25,6 

Kararsızım 114 29,5 55,2 

Katılıyorum 146 37,8 93,0 

Kesinlikle Katılıyorum 27 7,0 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ yemek kültürü açısından zengindir.” yargısına ilişkin 26 frekans %6,7 ile 

hiç katılmıyorum, 73 frekans %18,9 oran ile katılmıyorum, 114 frekans %29,5 ile kararsızım, 

146 frekans %37,8 oran ile katılıyorum, 27 frekans %7 oran ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. Tekirdağ yemek kültürü açısından zengindir yargısına %25,6’i katılmayanları 

oluştururken % 44,8’i katılıyorum biçiminde veri vermiştir.  

Tekirdağ bir sanayi kenti olarak geliştirmiştir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 44 11,4 11,4 

Katılmıyorum 55 14,2 25,6 

Kararsızım 148 38,3 64,0 

Katılıyorum 103 26,7 90,7 
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Kesinlikle Katılıyorum 36 9,3 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ bir sanayi kenti olarak gelişmiştir.” yargısına ilişkin 44 frekans %11,4 ile 

hiç katılmıyorum, 55 frekans %14,2 ile katılmıyorum, 148 frekans %38,3 ile kararsızım, 103 

frekans %26,7 ile katılıyorum, 36 frekans %9,3 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. Tekirdağ bir sanayi kenti olarak gelişmiştir yargısına %25,6 gibi oranla 

katılmayanlar oluştururken %36’sı katılıyorum biçiminde yargı bildirmiştir. Bu noktada 

%38,3 ile Tekirdağ’ın sanayi kenti olmasına ilişkin yargısı olmayanların oranı da dikkat 

çekicicidir. Bu bağlamda Tekirdağ’ın sanayi kenti olmasına ilişkin farkındalığın gelişmediği 

söylenebilir. 

 

Tekirdağ yaşanabilir bir kenttir. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 35 9,1 9,1 

Katılmıyorum 46 11,9 21,0 

Kararsızım 60 15,5 36,5 

Katılıyorum 174 45,1 81,6 

Kesinlikle Katılıyorum 71 18,4 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ yaşanabilir bir kenttir.” yargısına ilişkin 35 frekans %9,1 ile hiç katılmıyorum, 46 

frekans %11,9 ile katılmıyorum 60 frekans %15,5 ile kararsızım, 174 frekans %45,1 ile 

katılıyorum, 71 frekans %18,4 ile kesinlikle katılıyorum verisi kaydedilmiştir. Yaşanabilir bir 

kenttir yargısına %21 gibi oranla katılmayanlar oluştururken %63,5 gibi yüksek bir oranı 

katılıyorum biçiminde veri vermiştir.  

Tekirdağ’ın kent imajı olumludur. Frekans Yüzde Toplam 

Yüzde 

Hiç katılmıyorum 27 7,0 7,0 

Katılmıyorum 62 16,1 23,1 

Kararsızım 97 25,1 48,2 

Katılıyorum 133 34,5 82,6 

Kesinlikle Katılıyorum 67 17,4 100,0 

Toplam 386 100,0  

“Tekirdağ'ın kent imajı olumludur.” yargısına ilişkin 27 frekans %7 ile hiç 

katılmıyorum, 62 frekans %16,1 ile katılmıyorum, 97 frekans %25,1 ile kararsızım, 133 

frekans %34,5 ile katılıyorum, 67 frekans %17,4 ile kesinlikle katılıyorum verisi 

kaydedilmiştir. Tekirdağ'ın kent imajı olumludur yargısına %23,1 gibi oranla katılmayanlar 

oluştururken %51,9 gibi bir oranı katılıyorum biçiminde veri vermiştir. Katılımcılar 

tarafından kent imajı tanımlandığında olumlu biçiminde cevap verenlerin oranı 

katılmayanlara oranla daha yüksektir. 
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           SONUÇ  

Yapılan anket çalışması bulguları bir önceki bölümde detaylı bir biçimde 

değerlendirilmiştir. Tüm çalışmanın bir özetini oluşturan aşağıdaki tabloda Tekirdağ kent 

imajına ilişkin, katılımcılar açısından olumlu–olumsuz karşıtlığı üzerinden yargılar 

belirlenerek sıralanmıştır.  

Kent İmajı Bileşeni Olumlu Olumsuz 

Ulaşım İmkânları Gelişmişliği  * 

Çevre Kirliliğinin Varlığı  * 

Barınma İmkânların Yeterliliği *  

Sağlık Hizmetlerinin Kalitesi *  

Doğal Güzelliklerin Zenginliği  * 

Halkın Eğitim Seviyesi *  

Tarım Kenti Zenginliği *  

Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerin Yeterliliği *  

Ucuz Kent Olma Özelliği *  

Sakin Kent Olma Özelliği *  

Sosyal Yaşam Alanlarının Yeterliliği  * 

Yemek Kültürü Zenginliği *  

Sanayi Kenti Olma Açısından Gelişmişlik *  

Yaşanabilir Kent Olma Özelliği *  

Kent İmajının Niteliği *  

 Bu sonuçlardan hareketle Tekirdağ’a farklı şehirlerden gelen öğrencilerin zihninde, 

ulaşım imkânlarının yetersizliği, çevre kirliliğinin varlığı, doğal güzelliklerin zenginliği ve 

sosyal yaşam alanlarının varlığı noktasında olumsuz bir imaja sahiptir. Diğer yandan 

öğrenciler barınma, sağlık hizmetleri, halkın eğitim seviyesi, tarım kenti oluşunun getirisi 

olarak zenginlik, sanatsal ve kültürel faaliyetler, ucuz ve sakin kent olma, kentin yemek 

kültürü, sanayi kenti olma açısından gelişmişlik, kentin yaşanabilir olması noktasında olumlu 

görüş bildirmiştir. Bu noktada Tekirdağ kent imajının kente dışarıdan gelenlerin zihninde 

olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca anketin son sorusu olan Tekirdağ kent imajı 

olumludur yargısına katılımcıların %51,9 ile yüksek çoğunluğunun katılıyorum biçiminde 

yargı belirtmesi çıkan sonucu desteklemektedir. 

 Yukarıda belirtilen araştırma sonuçları kentin imajını güçlü kılmak için kent 

yöneticilerinin sosyal yaşam imkânları ve ulaşım olanaklarının çeşitliliğine ilişkin çalışmalar 

yapması gerektiğini ortaya koymaktadır. Diğer yandan Tekirdağ ilinin doğal güzelliklerini 

öne çıkaran tanıtım çalışmalarının da kent imajına olumlu yönde değer kazandıracağı göz 

önüne alınmalıdır. Ayrıca kentin çevre kirliliği noktasında çalışmalara ihtiyacı olduğu da 

belirtilmelidir. Bu noktalardan hareketle sonuç olarak Tekirdağ ilinin baskın bir sıralama ile 

kent imajı açısından kente kent dışından gelenler tarafından olumlu ifade edildiğini belirtmek 

yerli olacaktır. 
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ÖZET: Okuma, bireyin gelişimini sağlayan entelektüel bir etkinliktir. Okuma alışkanlığı, 

bireyin yaşamı boyunca düşünsel gelişimini sağlayan en önemli araçtır. Okuma bireye hem düşünsel 

bir zenginlik hem de yaratıcı düşünebilme becerisi katar. Bu çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi 

akademik personelinin okuma alışkanlığına yönelik tutumunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Çalışma bilgi birikimi, deneyimi ve davranışlarıyla topluma örnek olması beklenen akademik 

personelin okuma alışkanlığını tespit etme açısından önemlidir. Çalışmanın evrenini Isparta il 

merkezindeki Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışan tüm akademik personel oluşturmaktadır. 

Çalışmada, herhangi bir örneklem seçilmemiş ve evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada, veri toplama aracı olarak Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma 

Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” ve literatürdeki anketlerden yararlanılarak oluşturulan sorular 

kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, okuma 

eylemini mesleğinin bir parçası haline getirmeleri gereken akademisyenlerin okuma alışkanlığına 

yönelik tutumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, üniversitede görev yapan akademisyenlerin ne 

tür yayınlar okudukları, kendi alanları dışında okuma yapıp yapmadıkları, okumaya haftalık ne kadar 

süre ayırdıkları, ayda kaç kitap okudukları, aylık ortalama kitap satın almak için ne kadar para 

harcadıkları, ne sıklıkta kitap bitirdikleri gibi sorulara yanıt aranarak akademisyenlerin okumaya 

yönelik tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: okuma alışkanlığı, akademisyenler ve entelektüel etkinlik. 

 

READING AS AN INTELLECTUAL ACTIVITY: A RESEARCH ON ACADEMICIANS 

 

ABSTRACT 

Reading is an ıntellectual activity providing individual development. Reading habit is the most 

tool providing the ıntellectual development throughout an individual’s life. Reading gives the 

individuals both intellectual wealth and creative thinking skills. This study is aimed to reveal attitudes 

of the Süleyman Demirel University  academic staff  reading habits. The study is important because of 

identfying the reading habit of academic staff  through knowledge, experience and behaviours are 

expected to be an example to the society. Population of the study constitutes of all academicians 

working in Süleyman Demirel University  and population is tried. In this study are used as data 

collection tool “Attitude Scale on Reading Habit” which is developed by Gömleksiz (2004) and 

questions from developed from existing surveys in literature. Data analyses are conducted by the SPSS 
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22.0 package program. As a resul of this study, attitudes towards reading habit academicians who need 

for action to make reading a part of professional has tried to uncover. Also, what kind of publications 

they read academicians in university, whether they read outside their profession, how much time they 

spend reading week, how many books they read in month, how much money they spent to buy book 

monthly average by seeking answers to questions such as how often they finished book, attitudes 

towards reading of academicians has tried to determine. 

Keywords: reading habit, academicians and intellectual activity. 

 

1. GİRİŞ  

Okuma, insanoğlunun çocukluk döneminde başlayan ve ömrünün sonuna kadar devam 

eden entelektüel bir etkinliktir. Geçmişi ve geleceği bugüne taşıyan okuma, insanoğlunun 

yalnızlığa karşı siperi, yaşama açılan penceresi, bitmeyen hazzıdır (Chettri & Rout, 2013). 

Okuma sanatı, herkes için paha biçilmez bir enstrümandır. Okuma, bizim tecrübe ve 

bilgilerimize uzanan, başkalarının deneyim ve hayatlarını kapsayan en önemli faaliyetlerden 

biridir (Okeke, 2000). Okuma bireyi güçlendirir, özgürlüğüne kavuşturur ve insanları bir 

araya getirir. Aynı zamanda, yaşamı daha kaliteli hale getirir ve kültürel mirasa erişim imkânı 

sağlar (Holte, 1998). Okuma, okuyucunun tutumunu, ahlaki inanışını, değerlendirmesini ve 

eylemini etkilediği kadar bilginin doğruluğunu ve kapsamını da etkiler (Gray, 1984). Okuma 

alışkanlığı, bireyin kişisel ve sosyal gelişiminde güçlü bir etkiye sahiptir. Okuma, bireyin 

düşünsel, yaratıcı ve özgüvenli bir şekilde yetişmesine muazzam katkı sağlar. 

Okuma alışkanlığı, bireylerin entelektüel gelişim kazanması açısından önemlidir. 

Toplumdaki okuma alışkanlığına sahip bireyler okuduğunu iyi bir şekilde anlayabilen, 

kendini iyi bir şekilde ifade edebilen, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen, kendi değerleriyle 

toplumun değerlerini karşılaştırabilen, yorumlayabilen ve sorgulayabilen bireylerdir (Das, 

Ray, & Puhan, 2014). Yani, okuma alışkanlığı kazanmış birey aynı zamanda eleştirel 

düşünebilme becerisi kazanmış birey demektir. Okuma aktivitesi, aralıksız olarak 

gerçekleştirildiğinde alışkanlık haline gelir. Okuma alışkanlığı okunulan materyalin miktarı, 

okumaya harcanan ortalama süre, okuma sıklığı açısından ölçülebilir niteliktedir (Wagner, 

2002). Ayrıca, okuma alışkanlığı kütüphaneyi kullanma sıklığı, okumaya harcanan para, 

okunulan materyalin türü, okunulan materyalin mevcudiyeti ve evde kütüphaneye sahip olma 

gibi değişkenler açısından da ölçülebilir niteliktedir. 

 Okuma alışkanlığı, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de 

okuma alışkanlığı ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde; Türkiye’de okuma 

alışkanlığının henüz yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Kitap okuma oranları diğer 

ülkeler ile karşılaştırıldığında; düzenli kitap okuma oranı Japonya’da yüzde 14,  ABD’de 

yüzde 12, İngiltere ve Fransa’da yüzde 21 iken Türkiye’de bu oranın binde bir olduğu tahmin 

edilmektedir (Deveci, 2012). Bu tablo, Türkiye’nin kültürel gelişimi açısından ciddi bir 

tehlike oluşturmaktadır. Çalışmada, mesleğinin bir parçası okuma olan akademisyenlerin 

okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının tespit edilmesi önem arz etmektedir. 

 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2714 
 

2. YÖNTEM  

2.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışma, üniversitede çalışan akademisyenlerin okumaya yönelik tutumunu tespit 

etmeyi amaçlamaktadır.  

2.2. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın evrenini Isparta il merkezindeki Süleyman Demirel Üniversitesi’nde 

çalışan tüm akademik personel oluşturmaktadır. Çalışmada, herhangi bir örneklem seçimine 

gidilmeden evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada veri toplamak için gerekli 

izinler alınmış ve 300 akademik çalışana ulaşılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Aracı 

Çalışmada, veri toplama aracı olarak Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap 

Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” ve literatürdeki anketlerden yararlanılarak 

oluşturulan sorular kullanılmıştır.  

   2.4. Ölçek 

Çalışmada, Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığına 

Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin orijinal hali 30 madde ve altı boyuttan 

oluşmaktadır. Bu boyutlar; sevgi, alışkanlık, gereklilik, istek, etki ve yarardır. Ölçekte ters 

kodlanmış 9 madde bulunmaktadır. Ölçek “hiç katılmıyorum”, “katılmıyorum”, “kısmen 

katılıyorum”, “katılıyorum” ve “tamamen katılıyorum” olarak beşli likert şeklinde 

derecelendirilmiştir. 

Ölçek sevgi, alışkanlık, gereklilik, istek, etki ve yarar olmak üzere 6 boyuttan 

oluşmaktadır. Sevgi, bireyin okuma alışkanlığını bir sevgi kaynağı olarak algılaması; 

alışkanlık, öğrenilen ve belli bir süre pekiştirilen davranış biçimi; gereklilik, bireyin okuma 

alışkanlığını bir gereklilik olarak algılaması; etki, okuma alışkanlığı kazanan bireyin birçok 

faktörden etkilenmesi; yarar, kitap okuma alışkanlığının bireye kattığı fayda olarak ifade 

edilebilir. 

Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin güvenirlilik değeri %89,8’dir. 

Çalışmada kullanılan ölçeğin yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir (Kalaycı, 

2010). Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlilik değerleri incelendiğinde; Sevgi boyutu %72,1 

Alışkanlık boyutu %57,3,  Gereklilik boyutu %58, İstek boyutu %67, Etki boyutu %79 ve 

Yarar boyutu %92 olarak elde edilmiştir.  

Ölçek aslına uygun olarak boyutlandırılmış, ölçeğin güvenirliliğini arttırmak için 

ölçekten bazı maddeler çıkartılmıştır. “Alışkanlık” boyutundan “Gelişigüzel kitap okumam, 

kitap konusunda seçiciyim” ve “Kitap okuma hızlı düşünme becerisi kazandırır.” maddeleri 

“Gereklilik” boyutundan “Kitap okumayı gereksiz buluyorum” ve “Gazete okumayı gereksiz 
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buluyorum” maddeleri “Etki” boyutundan ise “Gazetelerin etki alanının çok geniş olduğuna 

inanıyorum” maddesi çıkartılarak her bir boyutun güvenirliliği arttırılmaya çalışılmıştır. 

2.5. Analiz 

 Veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda boyutların normal dağılım göstermediği ortaya çıkmıştır. Çalışmada, bağımsız iki 

grup karşılaştırılırken Mann Whitney U testi, ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırılırken 

Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. 

3. BULGULAR 

3.1. Demografik Bulgular 

Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 

 

Cinsiyet Sayı % Ders Saati Sayı % 

Erkek 160 58,0 ≤ 15 112 48,3 

Kadın 116 42,0 16≤ 30 90 38,8 

Toplam 276 100 31≥ 30 12,9 

Yaş Sayı % Toplam  232 100 

≤ 30 89 34,4    

31≤ 40 88 34,0 Gelir (TL) Sayı % 

41≥ 82 31,6 ≤ 4000 88 37,1 

Toplam 259 100 4001≤5500 103 43,5 

Unvan Sayı % 5501≥ 46 19,4 

Profesör 40 15,4 Toplam 237 100 

Doçent 39 15,1    

Yrd. Doç. 62 23,9 Uzmanlık Sayı % 

Arş. Gör. 105 40,5 Sağlık Bilimleri 20 7,5 

Okutman 5 1,9 Sosyal Bilimler 131 49,1 

Öğr. Gör. 7 2,8 Fen Bilimleri 116 43,4 

Uzman 1 0,4 Toplam  267 100 

Toplam 259 100    

Medeni Durum Sayı % Kıdem (Yıl) Sayı % 

Evli  184 67,4 1-8  146 58,6 

Bekâr 80 29,3 9-16 57 22,9 

Diğer 9 3,3 17≤ 46 18,5 

Toplam  273 100 Toplam 249 100 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılanların %58’i erkek ve %42’si 

kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %34,4’ü 30 yaş ve altı, %34’ü 31 ile 40 yaş arası ve 
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%31,6’sı ise 41 yaş ve üzeri grupta yer almaktadır. Katılımcıların %15,4’ü profesör, %15,1’i 

doçent, %23,9’u yardımcı doçent, %40,5’i araştırma görevlisi, %1,9’u okutman, %2,8’i 

öğretim görevlisi,  %0,4’ü ise uzmandan oluşmaktadır. Katılımcıların medeni durumlarına 

bakıldığında %67,4’ü evli, %33,6’sı bekâr ve %3,3’ünün diğer grupta olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların haftalık ders yüklerine bakıldığında ise, %48,3’ü 15 saat ve altında, %38,8’i 16 

ile 30 saat arasında, %12,9’u 31 saat ve üzeri ders yüklerinin olduklarını belirtmiştir. 

Çalışmaya katılanların gelir durumları incelendiğinde %37,1’i 4000 TL ve altı, %43,5’i 4001-

5500 TL arası ve %19,4’ü ise aylık 5501 TL ve üzeri gelirlerinin olduğunu belirtmişlerdir. 

Katılımcıların %7,5’i sağlık bilimleri, %49,1’i sosyal bilimler ve %43,4’ü fen bilimleri 

alanında çalışmaktadır. Son olarak da çalışmaya katılanların hizmet süreleri incelendiğinde, 

%58,6’sı sekiz yıl ve altı, %22,9’u 9 ile 16 yıl arası ve %18,5’i ise 17 yıl ve üzeri hizmet 

verdikleri görülmektedir. 

3.2. Akademisyenlerin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumları 

Araştırmaya katılan akademik personelin kitap okumaya yönelik tutumu ile ilgili 

aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2: Akademisyenlerin Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumu İle İlgili 

Tanımlayıcı İstatistikler  

Maddeler N  ̅ Ss 

Kitap okumayı sevmiyorum.* 300 4,33 1,18 

Kitap okuma alışkanlığım yok.* 300 4,33 1,03 

Kitap okumanın sıkıcı olduğunu düşünüyorum.* 300 4,75 0,64 

Kitap okumayı gereksiz buluyorum.* 300 4,58 0,79 

Kitap okumaktan nefret ediyorum.* 300 4,77 0,65 

İyi okuyamadığım için okumayı sevmiyorum.* 300      0,65 

Hiç kitap okumuyorum.* 300 4,60 0,81 

Boş zamanlarımda kitap okumak hoşuma gider. 300 3,78 1,23 

Okumanın öneminin yeterince kavranmadığı inancındayım.* 300 1,96 1,18 

İyi bir okuyucu olabileceğime inanıyorum. 300 4,12 1,00 

Kitap okumayı gerekli buluyorum. 300 4,48 0,88 

Okuma kulüplerinin oluşturulmasını istiyorum. 300 3,94 1,15 

Gazete okumayı gereksiz buluyorum.* 300 3,84 1,33 
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Gazetelerin etki alanının çok geniş olduğuna inanıyorum. 300 3,68 1,22 

Okuma duyguları ifade etme kolaylığı sağlar. 300 4,35 0,94 

Yabancı klasikleri okumayı seviyorum. 300 3,63 1,21 

Kitap okuma insanları ve dünyayı daha iyi anlamamızı etkiler. 300 4,45 0,83 

Kitap okuma hızlı düşünme alışkanlığı kazandırır. 300 4,49 0,84 

Okuma zihinsel kapasitemizi artırır. 300 4,55 0,78 

Türk klasiklerini okumayı seviyorum. 300 3,95 1,08 

Okuma hayal dünyamızı geliştirir. 300 4,49 0,79 

Okuma çok yönlü düşünme becerisi oluşturur. 300 4,53 0,78 

Kitap okuma analiz, sentez ve yorumlama becerisini geliştirir. 300 4,55 0,76 

Okuma bilmediğimiz dünyaların kapılarını açar. 300 4,51 0,79 

Farklı tür kitaplar okumak hayata bakış açımızı etkiler. 300 4,47 0,84 

Okuma sayesinde geçmişle günümüz arasında bağlantı kurabiliriz. 300 4,37 0,89 

Gelişigüzel kitap okumam, kitap konusunda seçiciyim. 300 4,25 0,94 

Okumanın vizyonumuzu geliştirebileceği inancındayım. 299 4,56 0,74 

Kendime ait bir kitaplığımın olmasını istiyorum. 300 4,47 0,89 

Okuma becerisinin sınavlardaki başarıyı olumlu yönde etkilediğine 

inanıyorum. 
300 4,60 0,75 

* : Olumsuz tutum cümleleri 

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan çalışanların kitap okuma alışkanlığına 

yönelik tutumlarının çok iyi düzeyde olduğu söylenebilir. 

 

3.3. Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin Her Bir Boyutunun 

Tanımlayıcı İstatistikleri 

 

Tablo 3:  Boyutların Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Boyutlar N  ̅ Ss 

Sevgi 300 4,25 0,59 

Alışkanlık 300 4,46 0,77 

Gereklilik 300 1,73 0,86 
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İstek 300 4,18 0,78 

Etki 300 4,50 0,68 

Yarar 300 4,49 0,64 

 

 Tablo 3’te görüldüğü üzere, çalışmada kullanılan ölçeğin sevgi, alışkanlık, istek, etki 

ve yarar alt boyutlarında yüksek bir ortalama tespit edilirken gereklilik alt boyutunda düşük 

bir ortalama tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan akademisyenlerin kitap okumaya yönelik 

tutumunun “gereklilik” den kaynaklanmadığı söylenebilir. 

 

3.4.  Kitap Okuma Alışkanlığı İle İlgili Soruların Analizi 

 

Araştırmaya katılan akademik personele “Okuma amacınız nedir?” sorusu 

yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %72,4’ü okuma amaçlarından birinin “mesleki 

gereklilik” olduğu, %69’4’ü okuma amaçlarından birinin “bilgili olma ihtiyacı” olduğu,  

%67’si okuma amaçlarından birinin “araştırma ihtiyacı” olduğu ve %42,4‘ünün okuma 

amaçlarından birinin “boş zaman aktivitesi” olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan akademik personele “Boş zaman aktivitesi olarak genellikle ne tür 

yayınlar okursunuz? sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %62,9’u okudukları 

yayın türlerinden birinin “roman, hikaye gibi (kurgusal)”, %53,7’si okudukları yayın 

türlerinden birinin “edebiyat, sosyoloji gibi (kurgusal olmayan)”, %36,4’ü okudukları yayın 

türlerinden birinin “gazete” ve %36,1’inin ise okudukları yayın türlerinden birinin “mesleki” 

nitelikte olduğunu belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan akademik personele “Bilimsel çalışmalarınızı hazırlarken 

genellikle ne tür kaynaklara başvurursunuz?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların 

%88,3’ü başvurdukları kaynaklardan birinin “kitap”, %77,5’i başvurdukları kaynaklardan 

birinin “dergi”, %49’u başvurdukları kaynaklardan birinin “diğer kaynaklar” ve %39,6’sının 

ise başvurdukları kaynaklardan birinin “konferans” olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya 

katılan akademisyenlerin çalışmalarını hazırlarken büyük çoğunluğunun başvurdukları 

kaynaklardan birinin “kitap” olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan akademik personele “Okumaya haftalık ne kadar vakit 

ayırırsınız?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %31,4’ü 10 saat ve üzeri, 

%29,1’i 5 ile 10 saat arası, %20,7’si 2 ile 5 saat arası ve %12,7’si 1 ile 2 saat arası vakit 

ayırdıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan akademik personele “Üniversiteniz 

kütüphanesini genellikle ne şekilde kullanırsınız? sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya 

katılanların %49,2’si “hem fiziki hem de online”, %34,4’ü “online” ve %16,4’ü “fiziki” 

olarak kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmaya katılan akademik personele “Düzenli olarak takip ettiğiniz bir dergi var 

mı?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların % 37’i “hayır”, %62,9’u “evet” olarak 

yanıtlamışlardır. Ayrıca, araştırmaya katılanlardan düzenli olarak dergi takip edenlerin büyük 
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çoğunluğu “ilmi” ve “mesleki” nitelikteki dergileri takip ettiklerini belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan akademik personele “Günlük takibini yaptığınız gazete var mı?” sorusu 

yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %44,7’si “hayır”, %55,2’si “evet” olarak 

yanıtlamışlardır.  Ayrıca, araştırmaya katılanlardan düzenli olarak gazete takip edenlerin 

büyük çoğunluğu “siyaset”, “spor”  ve “köşe yazarları” ile ilgili bölümleri takip ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan akademik personele “Alanızla ilgili takip ettiğiniz yayınlar var 

mı?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %28’i “hayır”, %72si “evet” olarak 

yanıtlamışlardır. Araştırmaya katılan akademik personele “Alan dışı okuduğunuz yayınlar var 

mı?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %29,1’, “hayır”,  %70,9’u “evet” olarak 

yanıtlamışlardır. Araştırmaya katılan akademik personele “Ev ortamınızda düzenli bir okuma 

saatiniz var mı?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %67,9’u “hayır”, %32,1’i 

“evet” olarak yanıtlamışlardır.  

Araştırmaya katılan akademik personele “En son ne zaman kitap satın aldınız?” sorusu 

yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %31,8’i “son 7 gün içinde”, %29,1’i “1 ile 3 ay 

arası”, %25,1’i “8 ile 29 gün arası” kitap satın aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan 

akademik personele “Evinizde kitaplığınız var mı?” sorusu yöneltildiğinde, araştırmaya 

katılanların %11,7’si “hayır”, %88,3’ü “evet” olarak yanıtlamışlardır. Araştırmaya katılan 

akademik personele “Tatile giderken yanınıza kitap alır mısınız?” sorusu yöneltildiğinde, 

araştırmaya katılanların %27,4’ü “hayır”, %72,6’sı “evet” olarak yanıtlamışlardır. 

Araştırmaya katılan akademik personele “Hangi sıklıkla kitap bitirirsiniz?” sorusu 

yöneltildiğinde, araştırmaya katılanların %34,8’i “ayda bir”, %28,4’ü iki haftada bir, %19,1’i 

“diğer” ve %17,7’si “haftada bir” olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan çalışanlara 

“Aylık ortalama kaç kitap okursunuz?” sorusu yöneltildiğinde çalışanların aylık ortalama 2,4 

kitap okuduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, “Aylık ortalama kitap için ne kadar harcama 

yapıyorsunuz?” sorusu yöneltildiğinde aylık ortalama 63,2 tl harcama yaptıkları görülmüştür. 

3.4. Boyutların Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Tablo 4: Sevgi Boyutunun Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Cinsiyet  Uzmanlık  

Kadın 116 4,39 0,5 
3,09 0,00 

Sağlık Bilimleri 20 4,11 0,8 

0,62 0,73 Erkek 160 4,16 0,6 Sosyal Bilimleri 131 4,30 0,5 

Yaş  Fen Bilimleri 116 4,26 0,6 

21-30 89 4,20 0,6  

1,6 

 

0,43 
Çalışma Süresi  

31-40 88 4,25 0,6 1-8 146 4,24 0,6 

2,44 0,29 41+ 82 4,33 0,5  9-16 57 4,41 0,5 

Medeni Hal   17+ 46 4,28 0,5 

 Evli  184 4,25 0,6 
0,12 0,9 

Ders Yükü  

  Bekâr 80 4,28 0,5 0-15 112 4,23 0,6 2,5 0,28 
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Tablo 4’te görüldüğü üzere, Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin 

boyutlarından biri olan sevgi boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan kadın akademisyenlerin kitap okumaya 

yönelik sevgi boyutundaki tutumlarının erkek akademisyenlerin tutumlarına göre daha olumlu 

olduğu söylenebilir. Ölçeğin sevgi boyutu ile yaş, medeni durum, unvan, uzmanlık alanı, 

çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

Tablo 5: Alışkanlık Boyutunun Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin 

boyutlarından biri olan alışkanlık boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan erkek akademisyenlerin kitap 

okumaya yönelik alışkanlık boyutundaki tutumlarının kadın akademisyenlerin tutumlarına 

göre daha olumlu olduğu söylenebilir. Ayrıca, alışkanlık boyutu ile uzmanlık alanı değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan sosyal 

bilimler alanında çalışan akademisyenlerin alışkanlık boyutundaki tutumlarının diğer 

 Diğer 9 4,26 0,4 16-30 90 4,24 0,6 

Unvan  31+ 30 4,39 0,6 

Prof 40 4,33 0,4 

8,6 0,19 

Gelir  

 Doç 39 4,26 0,5  ≤ 4000 88 4,2 0,6 

8,6 0,19 Yrd. Doç 62 4,36 0,6 4001- 5500             103 4,2 0,6 

Arş Gör. 105 4,25 0,6 5501≥ 46 4,2 0,5 

Okutman 5 3,85 0,4       

 Öğr.Gör. 7 4,12 0,9       

 Uzman 1 3,2 0,0       

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Cinsiyet  Uzmanlık  

Kadın 160 4,35 0,8 
-3,36 0,00 

Sağlık Bilimleri 20 4,02 1,10 

16,7 

 

0,00 

 

Erkek 116 4,68 0,5 Sosyal Bilimleri 131 4,70 0,6 

Yaş  Fen Bilimleri 116 4,36 0,8 

21-30 89 4,47 0,9 
 

1,32 

 

0,51 

Çalışma Süresi  

31-40 88 4,40 0,8 1-8 146 4,50 0,6 

0,50 0,77 41+ 82 4,54 0,7 9-16 57 4,48 0,5 

Medeni Hal  17+ 46 4,53 0,5 

Evli 184 4,45 0,8 
 

0,23 

 

0,89 

Ders Yükü  

Bekâr 80 4,53 0,7 0-15 112 4,41 0,8 

2,10 0,34 Diğer 9 4,61 0,4 16-30 90 4,55 0,7 

Unvan  31+ 30 4,5 0,7 

Prof 40 4,61 0,7  

 

 

3,89 

 

 

 

0,69 

Gelir  

Doç 39 4,53 0,7  ≤ 4000 88 4,55 0,6 

 

1,36 

 

0,50 

Yrd. Doç 62 4,48 0,8 4001- 5500             103 4,41 0,8 

Arş Görv. 105 4,44 0,8 5501≥ 46 4,44 0,7 

Okutman 5 4,40 0,6     

Öğr.Görv. 7 4,28 0,8       

 Uzman 1 5 0,0      
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bilimlerde çalışan akademisyenlere göre daha olumlu olduğu söylenebilir. Ölçeğin alışkanlık 

alt boyutu ile yaş, medeni durum, unvan, çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Tablo 6: Gereklilik Boyutunun Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere, Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin 

boyutlarından biri olan gereklilik boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan erkek akademisyenlerin kitap 

okumaya yönelik gereklilik boyutundaki tutumlarının kadın akademisyenlerin tutumlarına 

göre daha olumlu olduğu söylenebilir. Ölçeğin gereklilik alt boyutu ile yaş, medeni durum, 

unvan, uzmanlık alanı, çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır. 

Tablo 7: İstek Boyutunun Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

Demografik 

Değişkenler N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss 

Test 

Değer

i 

P 

Cinsiyet  Uzmanlık  

Kadın 116 1,58 0,7 
-2,14 0,03 

Sağlık Bilimleri 20 1,72 0,9 

1,24 0,53 Erkek 160 1,82 0,9 Sosyal Bilimleri 131 1,61 0,7 
Yaş  Fen Bilimleri 116 1,80 0,9 

21-30 89 1,74 0,8            

2,04 

 

0,36 

Çalışma Süresi  

31-40 88 1,67 0,8 1-8   146 1,70 0,8 
3,39 0,13 41+ 82 1,67 0,9 9-16    57 1,65 0,8 

Medeni Hal  17+ 46 1,47 0,7 

Evli 184 1,69 0,91  

 

2,04 

 

 

0,36 

Ders Yükü  

Bekâr 80 1,69 0,7      0-15 112 1,65 0,8 
2,36 0,30 Diğer 9 2,22 0,8 16-30 90 1,76 0,8 

Unvan  31+ 30 1,48 0,6 

Prof 40 4,61 0,7  

 

 

4,73 

 

 

 

0,57 

Gelir  

Doç 39 1,66 0,9 ≤4000 88 1,52 0,6  

2,78 

 

0,24 Yrd. Doç 62 1,69 0,8 4000-5500 103 1,79 0,9 

Arş Görv. 105 1,66 0,7 5501≥ 46 1,81 0,8 

Okutman 5 1,9 1,24     

Öğr.Görv. 7 1,35 0,7       

 Uzman 1 3,00 0,00      

Demografik 

Değişkenler N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss 

Test 

Değer

i 

P 

Cinsiyet  Uzmanlık  

Kadın 115 4,36 0,6 -3,22 0,00 Sağlık Bilimleri 19 3,94 0,9 

5,15 

 

0,07 Erkek 160 4,02 0,8 Sosyal Bilimleri 131 4,31 0,6 
Yaş  Fen Bilimleri 116 4,07 0,8 

21-30 89 4,17 0,6 0,99 0,60 Çalışma Süresi  
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Tablo 7’de görüldüğü üzere, Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin 

boyutlarından biri olan istek boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan kadın akademisyenlerin kitap okumaya 

yönelik istek boyutundaki tutumlarının erkek akademisyenlerin tutumlarına göre daha olumlu 

olduğu söylenebilir. Ölçeğin istek boyutu ile yaş, medeni durum, unvan, uzmanlık alanı, 

çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

Tablo 8: Etki Boyutunun Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

 

31-40 87 4,17 0,8 1-8 145 4,20 0,7 

1,88 0,38 41+ 82 4,22 0,7 9-16 57 4,28 0,8 
Medeni Hal  17+ 46 4,29 0,7 

Evli 183 4,17 0,8  

0,78 

 

0,67 

Ders Yükü  

Bekâr 80 4,20 0,7 0-15 112 4,20 0,6 

1,76 0,41 Diğer 9 3,88 0,9 16-30 90 4,20 0,8 
Unvan         31+ 30 4,30 0,8 
Prof 40 4,24 0,7  

 

 

2,81 

 

 

 

0,83 

Gelir  

Doç 39 4,21 0,8 ≤4000 88 4,33 0,5  

 

2,77 

 

 

0,25 
Yrd. Doç 61 4,20 0,8 4000-5500 103 4,12 0,8 

Arş Görv. 105 4,19 0,6 5501≥ 45 4,04 0,8 

Okutman 5 4,06 0,8     

Öğr.Görv. 7 4,14 0,9       

 Uzman 1 5,00 0,00      

Demografik 

Değişkenler N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss 

Test 

Değ

eri 

P 

Cinsiyet  Uzmanlık  

Kadın 116 4,61 0,6 
-3,14 0,00 

Sağlık Bilimleri 20 4,28 1,02 

11,4 

 

0,00 Erkek 160 4,41 0,7 Sosyal Bilimleri 131 4,66 0,5 
Yaş  Fen Bilimleri 116 4,39 0,7 

21-30 89 4,55 0,5            

0,24 

 

0,88 

Çalışma Süresi  

31-40 88 4,42 0,8 1-8 145 4,53 0,6 

0,62 0,73 41+ 82 4,60 0,4 9-16 57 4,55 0,7 

Medeni Hal  17+ 46 4,29 0,7 

Evli 184 4,53 0,6  

0,97 

 

0,61 

Ders Yükü  

Bekâr 80 4,47 0,6 0-15 112 4,51 0,5 

4,07 0,13 Diğer 9 4,25 1,10 16-30 90 4,50 0,7 

Unvan  31+ 30 4,75 0,4 

Prof 40 4,45 0,6 

6,73 

 

 

0,34 

Gelir  

Doç 39 4,59 0,7 ≤4000 88 4,56 0,5  

 

1,34 

 

 

0,5 
Yrd. Doç 62 4,51 0,7 4000-5500 103 4,50 0,7 

Arş Görv. 105 4,56 0,5 5501≥ 46 4,47 0,6 

Okutman 5 4,60 0,5     

Öğr.Görv. 7 4,66 0,6       

 Uzman 1 2,33 0,00      
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Tablo 8’de görüldüğü üzere, Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin 

boyutlarından biri olan etki boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan kadın akademisyenlerin kitap okumaya 

yönelik etki boyutundaki tutumlarının erkek akademisyenlerin tutumlarına göre daha olumlu 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, etki boyutu ile uzmanlık alanı değişkeni arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan sosyal bilimler alanında 

çalışan akademisyenlerin diğer bilimlerde çalışan akademisyenlere göre etki boyutundaki 

tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. Ölçeğin etki boyutu ile yaş, medeni durum, 

unvan, çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. 

Tablo 9: Yarar Boyutunun Demografik Değişkenlerle Karşılaştırılması 

 

 

Tablo 9’da görüldüğü üzere, Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği’nin 

boyutlarından biri olan yarar boyutu ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan kadın akademisyenlerin kitap okumaya 

yönelik yarar boyutundaki tutumlarının erkek akademisyenlerin tutumlarına göre daha olumlu 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, yarar boyutu ile uzmanlık alanı değişkeni arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan sosyal bilimler alanında 

çalışan akademisyenlerin diğer bilimlerde çalışan akademisyenlere göre yarar boyutundaki 

tutumlarının daha olumlu olduğu söylenebilir. Ölçeğin yarar alt boyutu ile yaş, medeni 

Demografik 

Değişkenler N  ̅ Ss Test 

Değeri 
P 

Demografik 

Değişkenler 
N  ̅ Ss 

Test 

Değ

eri 

P 

Cinsiyet  Uzmanlık  

Kadın 116 4,60 0,6 
-2,28 0,02 

Sağlık Bilimleri 20 4,25 0,9 

9,23 

 

0,01 Erkek 160 4,42 0,6 Sosyal Bilimleri 131 4,66 0,4 
Yaş  Fen Bilimleri 116 4,42 0,7 

21-30 89 4,54 0,48  

1,97 

 

0,37 

Çalışma Süresi  

31-40 88 4,43 0,7 1-8 146 4,54 0,5 

2,60 0,27 41+ 82 4,62 0,4 9-16 57 4,55 0,7 

Medeni Hal  17+ 46 4,65 04 

Evli 184 4,52 0,6  

2,26 

 

0,32 

Ders Yükü  

Bekâr 80 4,49 0,5 0-15 112 4,53 0,5 

3,09 0,21 Diğer 9 4,44 1 16-30 90 4,53 0,6 
Unvan  31+ 30 4,72 0,3 

Prof 40 4,57 0,5  

 

 

3,49 

 

 

 

0,74 

Gelir  

Doç 39 4,51 0,7 ≤4000 88 4,60 0,4  

 

0,35 

 

 

0,83 
Yrd. Doç 62 4,50 0,6 4000-5500 103 4,46 0,7 

Arş Görv. 105 4,59 0,4 5501≥ 46 4,51 0,5 

Okutman 5 4,47 0,5     

Öğr.Görv. 7 4,62 0,4       

 Uzman 1 2,00 0      
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durum, unvan, çalışma süresi ve gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmamıştır. 

SONUÇ  

Çalışma, okuma eylemini mesleğinin bir parçası haline getirmeleri gereken 

akademisyenlerin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının ortaya çıkarılması açısından 

önemlidir.  Çalışmada, akademisyenlerin okumaya yönelik tutumları demografik değişkenler 

açısından karşılaştırıldığında, cinsiyet değişkenine göre sevgi boyutunda kadın 

akademisyenler lehine anlamlı bir farklılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre kadın akademisyenlerin kitap okumayı sevmeye ilişkin tutumlarının erkek 

akademisyenlere göre daha olumlu yönde olduğu söylenebilir. Literatürde öğretmen adayları 

üzerinde yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar tespit edilmiştir (Gömleksiz, 2004a; Özbay 

vd., 2008; Demir, 2009; Bozpolat, 2010). 

Çalışmada, cinsiyet değişkenine göre alışkanlık, gereklilik, istek, etki ve yarar 

boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Alışkanlık, istek, etki ve 

yarar boyutlarında kadın akademisyenler gereklilik boyutunda erkek akademisyenler lehine 

farklılık tespit edilmiştir. Demir’in (2009) öğretmen adaylarının okuma alışkanlığı üzerine 

yaptığı çalışmada elde edilen bulgular bu çalışmada elde edilen bulgular ile benzerlik 

göstermektedir. Özbay ve diğerlerinin (2008) Türkçe öğretmeni adaylarının okuma 

alışkanlıklarını incelediği çalışmada, cinsiyet değişkenine göre sevgi, alışkanlık, gereklilik ve 

istek boyutlarında kız öğretmen adayları lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilirken etki ve yarar boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Bozpolat’ın (2010), öğretmen adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumlarını 

değerlendirdiği çalışmada, cinsiyet değişkenine göre sevgi boyutunda kız öğretmen adayları 

lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilirken alışkanlık, gereklilik, istek, etki 

ve yarar boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Akademisyenlerin okumaya yönelik tutumları incelendiğinde uzmanlık değişkenine 

göre alışkanlık, etki ve yarar boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit 

edilmiştir. Sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenlerin diğer bilimlerde çalışan 

akademisyenlere göre alışkanlık, etki ve yarar boyutlarındaki tutumlarının daha olumlu 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, akademisyenlerin kitap okumaya yönelik tutumları ile yaş, 

medeni durum, unvan, çalışma süresi, haftalık ders yükü, gelir gibi demografik değişkenler 

arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Akademisyenlerin 

okumaya yönelik tutumları genel olarak değerlendirildiğinde, akademisyenlerin okumaya 

yönelik tutumlarının çok iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Tel’in (2007) öğretim üyelerinin 

okuma etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine yaptığı çalışmada elde edilen bulgular bu 

çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. 

 

 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

 

2725 
 

KAYNAKÇA 

 
Bozpolat, E. (2010). Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumlarının 

Değerlendirilmesi. Journal of World of Turks, 2 (1), 411-427. 

Chettri, K. & Rout, S. K. (2013). Reading Habits - An Overview. Journal Of Humanities and 

Social Science, 14 (6), 13-17. 

Das, T., Ray, S., & Puhan, R. R. (2014). Current Challenges and Promotıon of Reading Habits 

of Adult Neo-Literates in Tribal Areas. Scholarly Research Journal For Interdisciplinary Studies, 3 

(22), 2272-8808. 

Demir, T. (20009). İlköğretim II. Kademe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları 

Üzerine Bir Araştırma: Gazi Üniversitesi Örneği. Turkish Studies International Periodical For the 

Language, Literature and History of Turkish or Turkic , 4 (3), 717-745. 

Deveci, M. A. (2012, 3 Nisan). Türkiye ve Dünyada Kitap Okuma Oranları Araştırması. 

Erişim Tarihi: 10 Eylül, 2016 tarihinde Burdur Gazetesi: 

https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/maku-haberleri/1452-t%C3%BCrkiye-ve-

d%C3%BCnyada-kitap-okuma-oranlar%C4%B1  

Gömleksiz, M. N. (2004). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi Dergisi , 1 (1),  1-21. 

Gömleksiz, M. N. (2004a). Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin Geçerlilik 

ve Güvenirliliği. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (2), 185-195. 

Gray, W. S. (1984). Reading Habits: A Study. Journal of Library History , 19 (1), 39. 

Holte, M. S. (1998). Creating an Optimum Reading Culture in the Low Countries: The Role of 

Stichting Lezen. 64th IFLA General Conference August 16-21. 

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın 

Dağıtım. 

Okeke, N. E. (2000). Effects of Exposure to in Text Vocabulary Recognition Strategies on 

Secondary School Student's Performance on Reading Comphrension ın Awka Education Zone. M. Ed. 

Project . Nsuka, Nigeria. 

Özbay, M., Bağcı, H. & Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına 

Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi , 9 (15), 117-136. 

Tel, M. (2007). Bir Boş Zaman Aktivitesi Olarak Boş Zaman Etkinliğinin Değerlendirilmesi. 

New World Sciences Academy , 3 (1). 

Wagner, S. (2002). The Reading Habits Of Team. Journal of Reading Today , 46, 3-4. 

  

  

https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/maku-haberleri/1452-t%C3%BCrkiye-ve-d%C3%BCnyada-kitap-okuma-oranlar%C4%B1
https://www.burdurgazetesi.com.tr/haberler/maku-haberleri/1452-t%C3%BCrkiye-ve-d%C3%BCnyada-kitap-okuma-oranlar%C4%B1


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2726 
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YÖNELİK BİLGİ VE HİZMETLER AÇISINDAN İÇERİK 

ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
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İstanbul Üniversitesi / İşletme Fakültesi / İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı 

rdemir@istanbul.edu.tr 

 

 
ÖZET: Çalışanların kariyer planlarını gerçekleştirmesi yolunda sağlanacak önemli hizmetlerden biri 

olan kariyer danışmanlığı, konuyla ilgili uzmanlar ve ilgili materyallerden oluşan bir kariyer merkezi 

aracılığıyla yapılabilmektedir. İşletmelerde oluşturulduğu gibi son yıllarda üniversite bünyelerinde de 

kurulduğu gözlemlenen bu merkezlerde, öğrencilere kariyer planlarıyla ilgili her türlü bilgi ve hizmet 

sunularak kariyer danışmanlığı yapılmaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, söz 

konusu bilgi ve hizmetlerin günümüzde internet ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşıldığı 

görülmektedir. Bu durumda üniversitelerin kurumsal internet sitelerinde bir bölüm oluşturularak ya da 

sosyal paylaşım sitelerinden hesaplar açılarak; kariyer, eğitim ve iş olanakları ile bilgi ve hizmetler 

buradan sunulabilmektedir. Araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerinin 

kurumsal internet sitelerinde, farklı başlıklar altında bir "kariyer merkezi bölümü" oluşturulup 

oluşturulmadığı ve böyle bir bölüm oluşturulmuşsa bu başlık altında kariyer konusunda hangi 

bilgi/hizmetlere yer verildiği içerik analizi yöntemi kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Merkezi, Üniversite, İnternet Sitesi 

 

AN EVALUATION OF CORPORATE WEB SITES OF UNIVERSITIES LOCATED IN 

TURKEY IN TERMS OF INFORMATION AND SERVICES FOR THE CAREER CENTER 

BY CONTENT ANALYSIS 

 

ABSTRACT: Career counseling, one of the important service to be provided in order to realize career 

plans for employees, can be done through a career center consisting of relevant experts and materials. 

In recent years, it is observed that these centers have been established in universities as well as in 

organizations. In these centers, career counseling is being provided to the students by providing all 

kinds of information and services related to their career plans. With the widespread use of the Internet, 

it is seen that such information and services are now shared through internet and social media sites. In 

this case, by creating a section on the corporate internet sites of universities or by opening accounts 

from social networking sites; career, education and employment opportunities, information and 

services can be offered from these places. In the research, it is aimed to determine that whether the 

state and foundation universities operating in Turkey have established a "career center section" under 

different titles in their corporate internet sites, and if such section is formed, which information or 

services are given place under this section by using content analysis method.  

 

 

Key Words: Career, Career Center, University, Web Site 
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GİRİŞ  

Örgütlerin başarılı olabilmesi için gereksinim duyulan nitelik ve nicelikte kişilerin örgüte 

kazandırılması ve devamlılıklarının sağlanması gerekir. Bu süreçte, diğer insan kaynakları 

yönetimi işlevleri ile birlikte kariyer geliştirme sisteminin de önemli rol oynadığı söylenebilir. 

Bireylere yönelik olarak kariyer planlama ve örgütlere yönelik olarak kariyer yönetimi 

başlıkları altında incelenen kariyer geliştirme uygulamalarından biri de, kişilere kariyer 

danışmanlığı hizmeti verilmesidir. Kişinin yöneticisi, insan kaynakları departmanından bir 

yetkili veya profesyonel bir danışman ile bir araya gelerek yüz yüze yapacağı görüşmeler 

şeklinde olabilecek kariyer danışmanlığı, konuyla ilgili oluşturulacak bir merkez aracılığıyla 

da yapılabilir. "Kariyer merkezi" olarak adlandırılabilecek bu birimlerde, çalışanlara kariyer 

yolları hakkında bilgi verilmesi, onların kariyer kararlarını vermelerine yardımcı olunması, 

değerlendirme envanterleri ve testler kullanılarak bilgi ve becerilerinin ortaya konulması ve 

geliştirilmesi söz konusu olabilir.  

Son dönemde eğitim kurumları ve özellikle üniversitelerde de öğrencilerin kariyer planları 

oluşturmasına ve iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla kariyer merkezleri 

kurulduğu görülmektedir. Üniversite bünyesinde farklı birimlere bağlı olarak değişik isimler 

altında oluşturulan bu merkezlerde, öğrencilere ve mezunlara kariyer danışmanlığı hizmeti 

verilmekte, değerlendirme envanterleri ve testler kullanılarak öğrencilerin beceri ve 

yetkinlikleri ortaya konulmakta, staj uygulamaları ve yarı/tam zamanlı çalışma için olanaklar 

araştırılmakta, kariyer günleri, iş gezisi, eğitim, konferans, seminer, söyleşi vb. faaliyetler 

gerçekleştirilmekte ve iş dünyası ile öğrenciler arasındaki iletişim artırılmaya çalışılmaktadır.  

İnternetin hayatın her alanında kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kariyer merkezi 

tarafından verilen bilgi ve hizmetlerin de günümüzde internet üzerinden verilmesi söz 

konusudur. Özellikle sınırlı sayıda personel veya zaman kısıtı olması, fiziki mekanın yetersiz 

kalması gibi durumlarda veya coğrafi olarak uzakta ya da az hizmet alan bölgelerde bulunan 

öğrencilere ulaşabilmek için, üniversitelerin kurumsal internet sitelerinde bir kariyer merkezi 

birimi oluşturarak, merkezde verilen bilgi ve hizmetleri buradan sunduğu ya da merkezde 

gerçekleştirilen faaliyetlerin tanıtımını buradan yaptığı görülmektedir. Özellikle bazı yabancı 

üniversitelerin kariyer merkezlerine ait internet siteleri incelendiğinde; öğrenciler, mezunlar 

ve işverenler için paylaşımda bulunulabilecek giriş sistemleri olduğu, kariyer merkezinden 

görüşme randevusu alınabildiği, düzenlenen etkinliklere yönelik bilgilere ve etkili özgeçmiş 

hazırlama, iş görüşmeleri vb. konularda yazı, ses dosyası ve videolara yer verildiği tespit 

edilmiştir. 

Çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerinin kurumsal internet 

sitelerinde, farklı başlıklar altında bir "kariyer merkezi bölümü" olup olmadığı ve böyle bir 

bölüm varsa bu başlık altında hangi tür bilgilere yer verildiği ve hangi hizmetlerin sunulduğu 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca internet sitesinde kariyer merkezi bölümü olmamakla 

birlikte, ilgili bilgelere sitelerinin farklı alanlarında yer veren üniversitelerin sayısının 

belirlenmesi de araştırma kapsamında amaçlanmıştır. Bu bağlamda öncelikle kariyer, kariyer 
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geliştirme, kariyer danışmanlığı ve kariyer merkezi kavramları üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye’deki üniversitelerin, kurumsal internet sitelerinde bir 

"kariyer merkezi bölümü" oluşturup oluşturmadığına, böyle bir bölüm varsa bu başlık altında 

veya internet sitelerinin farklı alanlarında kariyer konusuna ilişkin hangi bilgi ve hizmetlere 

yer verdiklerine yönelik yapılan içerik analizinin sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

1. KARİYER DANIŞMANLIĞI 

Çalışanların kariyer yönelimleri ve kariyer planlarını gerçekleştirmesi yolunda sağlanacak 

önemli hizmetlerden birinin de kariyer danışmanlığı olduğu söylenebilir.  

Kariyer danışmanlığı; birey ya da grup kariyer danışmanlığı, kendi kendine kariyer 

danışmanlığı veya eğitim müfredatları ile kariye danışmanlığı olmak üzere farklı şekillerde 

yapılabilmektedir (Reardon, 1996: 280). Özellikle birey ya da grup kariyer danışmanlığı, en 

yaygın ve uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen yöntemdir. Eskiden örgütün çalışanlar 

tarafından daha iyi anlaşılmasına odaklanan kariyer danışmanları, bugün özellikle cinsiyet ve 

kültürlerarası ilişkiler gibi faktörlerin etkisini göz önünde bulundurarak, kişilerin kendi 

kariyerlerini planlamalarına yardımcı olacak şekilde çok farklı hizmetler verebilmektedir 

(Brown, 2002: 4; Patrick, Eliason ve Thompson, 2005: 81). Günümüzde bir kariyer 

danışmanın üç temel görevi vardır. Bunlar; (1) hizmet alacak kişilerle hassas ve güvenilir bir 

iletişim kurmak, (2) kişilerin karşılaştığı zorluklarda onlara anlayış göstermek ve (3) 

çalışanların sorumluluğunu, kontrolünü ve topluma verdiği anlamlı katkıyı artıracak ve 

kişilerin alacağı kararlarda ve arzu ettiği geleceğe doğru yürümesinde destek olacak şekilde 

etkili faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmektir (Patton ve McMahon, 2014: 356). Kariyer 

danışmanlığı, çalışanın yöneticisi ile bir araya gelerek yüz yüze yapacağı görüşmeler şeklinde 

gerçekleşebileceği gibi insan kaynakları departmanından bir yetkili, profesyonel bir danışman 

ya da konuyla ilgili oluşturulacak bir merkez aracılığıyla da yapılabilir.  

2. KARİYER MERKEZLERİ 

2.1. Kariyer Merkezlerinin Tanımı ve İşlevleri 

"Kariyer merkezi" kavramının ilk kez kimin tarafından kullanıldığına yönelik ilgili literatürde 

herhangi bir kaynağa rastlanmamakla birlikte, kariyer merkezlerinin gelişiminin bir süreç 

doğrultusunda meydana geldiği söylenebilir. Özellikle iş piyasalarının gittikçe 

karmaşıklaşması ve kariyer eğitimine daha geniş bir perspektiften bakılmaya başlanması ile 

kapsamlı danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmuş, bu kapsamlı hizmetlere ihtiyaç 

duyulması da gerekli materyalleri ve personeli bulunduracak ve ilgili danışmanlık 

hizmetlerini verecek merkezi bir yerin kurulmasını gerektirmiştir (Smith, 1978: 3-4). Kariyer 

geliştirme programlarını yönetmek ve hayata geçirmek için oluşturulan birimler olarak 

tanımlanabilecek kariyer merkezleri, çalışanlara yeni istihdam imkanları sunmak, çalışanların 

bilgi ve becerilerini geliştirmek, kariyer yolları hakkında bilgi vermek, beceri ve yetenek 
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testleri uygulamak, eğitim/kurs/seminer ve danışmanlık hizmetleri düzenlemek, örgüt çapında 

çalışanlara dağıtılmak ve kariyer planlaması hakkında bilgi vermek amacıyla kariyer tanıtım 

kitapçıkları hazırlamak gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir (Anafarta ve Özgenlik, 2001: 8: 

Seyyar ve Öz, 2007: 232). Bu merkezde; kariyer kararları ve kariyer araştırmasına, örgüt içi 

kariyer basamakları ve kariyer ağına, kariyere yönelik mevcut fırsatlara, çalışma kitaplarına 

ve bilgisayar programlarına yönelik kapsamlı bir kütüphane de oluşturulabilir (Torrington, 

Laura Hall ve Taylor, 2008: 459). Özellikle büyük işletmelerde bu merkezler halka açık yerler 

olarak kurulabilir. Bunun yanında kadın ve genç çalışanlara yönelik kariyer gelişim 

merkezleri, örgüte bağlılığın olumlu bir göstergesi olarak düşünülmektedir. Örneğin Syntex 

şirketinde kurulan Kariyer Geliştirme Merkezi'nde danışmanlar sekiz alanda (problem analizi, 

iletişim, amaç belirleme, karar alma ve sorun çözme, seçim-eğitim ve çalışanların 

motivasyonu, çalışanların kontrolü, kişilerarası rekabet, zamanın etkili kullanımı) 

yöneticilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymakta, yöneticiler ise elde edilen sonuçlara 

göre yaşamsal ve kariyer hedeflerini belirlemektedir (Ivancevich, 2010: 452). 

2.2. Eğitimde Kariyer Merkezlerinin Rolü ve Üniversitelerde Kariyer Merkezleri  

Kariyer merkezlerinin, kariyer konusunda bilginin toplanabildiği ve uygun araçlarla bireylere 

dağıtılabildiği bir alan olarak, eğitimde de hayati bir rol oynadığı söylenebilir (Smith, 1978: 

8). Keza bu merkezler, kariyer uzmanları tarafından öğrencilerin kariyer gelişimlerini 

kolaylaştıracak şekilde kariyer danışmanlık tekniklerinin etkili ve yapıcı bir şekilde 

kullanılabileceği birimler olarak düşünülmektedir. Buradaki temel amaç, hem üniversite hem 

de meslek tercihinde öğrencilere alternatif kariyer yollarının da farkında olmalarını 

sağlayacak şekilde bir gelecek hazırlanmasında yardımcı olmaktır. 

Sektörel değişimlere bağlı piyasa işgücü ihtiyaçlarının belirlenmesi yanında, öğrenci ihtiyaç 

ve beklentilerinin belirlenmesi ve öğrencilerin hangi dönemde, hangi alanlarda ve hangi 

konularda desteğe ihtiyaç duyduklarının sık sık ortaya konulması, öğrenci kariyer 

planlamasında etkin sonuçlar alınmasında önemli konular olarak görülmektedir (Akoğlan 

Kozak ve Dalkıranoğlu, 2013: 50). Bu amaçla, üniversite bünyesinde profesyonel kariyer 

merkezlerinin kurulması bir gereklilik olarak düşünülebilir. Keza son yıllarda, öğrencilerine iş 

hayatını tanıtmak ve onların iş hayatına hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla 

üniversitelerin de kariyer merkezleri kurduğu, başlangıçta birkaç büyük üniversitede bu 

merkezler varken, günümüzde çok sayıda üniversitede kariyer merkezleri oluşturulduğu 

görülmektedir (Erdoğmuş, 2001: 133). Öyle ki üniversitelerin oluşturdukları kariyer 

merkezleri aracılığıyla mezun öğrencilerine iş bulmada yardımcı olması, öğrencilerin 

üniversite tercihinde önemli rol oynayabileceği faktörlerden biri haline gelmiştir. Yapılan bir 

araştırmada, mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarının ve bu olanaklara ulaşma konusunda 

üniversitenin destek faaliyetlerinin, öğrencilerin üniversite tercihlerini etkilediği belirlenmiştir 

(Akar, 2012: 100). 

Üniversite bünyesinde değişik birimlere bağlı olarak “Kariyer Geliştirme Merkezi”, “Kariyer 

Plânlama Merkezi”, “Kariyer Ofisi” gibi isimlerle kurulan ilgili merkezlerde verilecek 
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hizmetler, genellikle yönetmelik ve yönergelerle ayrıntılı şekilde belirlenmiştir. 

Üniversitelerin çıkardıkları kariyer geliştirme merkezi yönetmelik ya da yönergeleri 

kapsamında belirledikleri söz konusu hizmetlerden bazıları aşağıda görülebilir;  

- Doğru bir kariyer planlaması için bireysel düzeyde öğrencilere ve mezunlara kariyer 

danışmanlığı hizmeti sunmak,  

- Öğrencilerin staj uygulaması yapmalarını sağlamak, yarı/tam zamanlı çalışma olanakları 

oluşturmak,  

- Faaliyetlerle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve 

kuruluşları bilgilendirmek. 

- Öğrenciler ve mezunlar ile değişik sektörlerden çeşitli kuruluşları bir araya getiren tanıtım 

toplantıları düzenlemek, öğrencilerin çeşitli alanlarda iş tanımları, iş hayatı, mesleklerdeki 

kariyer imkanları ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak, eleman talebinde bulunan şirketlerle 

mezunlar arasında iletişim sağlamak 

- Gerek seminerler, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda 

bilgi vermek, etkin özgeçmiş yazma ve başarılı bir mülakat geçirebilme konularında yardımcı 

olmak 

- Öğrencilerle düzenli bireysel görüşmeler yaparak, yetenek ve ilgi alanlarını daha objektif 

değerlendirip, gözden geçirmelerine yardımcı olmak, bu amaçla ilgi testleri, mesleki eğilim 

testleri ve genel yetenek testleri vb. yapmak,  

- Üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrenimi dahil tüm birimlerinden mezun olan 

öğrenciler için iş imkanları araştırmak. 

- Üniversite mezunlarının eğitim sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve 

ilişki içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenleyerek katkıda bulunmak 

- İnsan kaynakları veri tabanı oluşturmak 

- Düzenli olarak işletme tanıtım amaçlı geziler organize etmek, sertifika ile belgelemek. 

Bununla birlikte sınırlı kaynakların söz konusu olduğu durumda (sınırlı sayıda personel, fiziki 

mekanın yetersizliği, zaman kısıtı vb.) eğitimi, kariyer planları ve tercihleri farklı olabilecek 

çok sayıda öğrenciye yukarıdaki hizmetleri vermek zor olabilmektedir. Bu durumda iletişim 

teknolojilerinden ve özellikle de internetten yararlanılarak, ilgili hizmetlerin öğrencilere 

uzaktan verilmesi yolu tercih edilebilir. Kariyer bilgi ve hizmetlerinin ulaştırılması için 

internetin kullanılması durumunda, coğrafi olarak uzakta ya da az hizmet alan bölgelerde 

bulunan öğrenciler, konusunda uzman danışman kadrosundan bilgi ve hizmet alabileceklerdir 

(Sampson, 1999: 244).  
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2.3. Yabancı Üniversitelerin İnternet Sitelerinde Kariyer Merkezleri  

Bir kariyer merkezine ait internet sitesinde hangi bilgilerin olduğunun ve hangi hizmetlerin 

verildiğinin belirlenmesi için özellikle bazı yabancı üniversitelerin kariyer merkezlerine ait 

internet siteleri incelenmiştir. İncelenen internet sitelerinde öncelikle kariyer merkezinin 

tanıtımına yönelik olarak kariyer danışmanlığının ne olduğu, kariyer danışmanlığı ile neyin 

amaçlandığı, danışmanlığın nasıl yapıldığı ve danışmanlık kapsamında hangi hizmetlerin 

verildiği ile ilgili bilgilere ve kariyer merkezinde çalışan personelin adı soyadı, e-posta adresi 

vb. tanıtıcı bilgilere yer verildiği tespit edilmiştir. Bunun yanında incelenen tüm sitelerde 

öğrenciler, mezunlar ve işverenler için ayrı ayrı olmak üzere, iletişim kurmak, paylaşımda 

bulunmak, özgeçmiş yüklemek ve yüklenen özgeçmişleri görebilmek amacıyla giriş sistemleri 

oluşturulduğu belirlenmiştir. İnternet sitelerinde mevcut ve mezun öğrenciler için yarı 

zamanlı-tam zamanlı çok sayıda iş ilanını inceleme, işverenler içinse iş ilanı sunma imkanı 

söz konusudur. Ayrıca öğrenciler, mezunlar ve işverenler şeklindeki üçlü ayrımın, internet 

sitelerinin genelinde hakim olduğu, her üç grup için verilen bilgi ve hizmetlerin farklı 

sekmeler altında sunulduğu söylenebilir. Öğrenciler, internet sitesinde yer verilen elektronik 

randevu formunu kullanarak, istediği herhangi bir hizmetle ilgili kariyer merkezinden randevu 

alabilmektedir. Bunun yanında kariyer merkezi tarafından düzenlenen kariyer günleri, eğitim, 

seminer, sempozyum, konferans veya gezilere yönelik bilgilere dayalı etkinlik takvimleri 

oluşturulduğu, farklı dergilerde yayınlanan makaleler ve konuyla ilgili uzmanların 

tavsiyelerinden yararlanılarak etkili özgeçmiş hazırlanmasına, iş görüşmelerinde neler 

yapılması gerektiğine, vb. konulara yönelik yazı, ses dosyası ve videolara yer verildiği tespit 

edilmiştir. Bunun haricinde çoğu kariyer merkezinin internet sitesinde, öğrencilerin yetenek 

ve ilgi alanlarını değerlendirip gözden geçirmelerini sağlamak amacıyla bazı kişisel 

değerlendirme envanterlerine, ilgi testlerine, mesleki eğilim testlerine ve genel yetenek 

testlerine yer verildiği belirlenmiştir.  

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversitelerinin kurumsal 

internet sitelerinde kariyer merkezi bölümü oluşturup oluşturmadıklarının ve internet 

sitelerinde kariyer merkezi bölümü oluşturan üniversitelerin bu kısımda hangi bilgilere yer 

verdiğinin incelenmesidir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda konuyla ilgili olgulara aşina 

olunabileceği, gelecekte konuyla ilgili araştırmalar için yeni fikirler, varsayımlar ve hipotezler 

üretilebileceği ve gelecekteki araştırmalar için ölçekler ve teknikler geliştirilebileceği 

düşünülmektedir. 

3.2. Araştırmanın Kapsamı 
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Araştırmanın kapsamını Türkiye’de faaliyet gösteren devlet ve vakıf üniversiteleri 

oluşturmaktadır. YÖK’ün kurumsal internet sitesinde “Üniversitelerimiz” sekmesi altında 

yayınlanmış olan liste doğrultusunda (http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz) 

kurumsal internet sitesi olan tüm üniversiteler araştırma kapsamına alınmış ve ilgili tüm 

üniversitelerin internet siteleri, içerik analizi yöntemiyle ayrıntılı şekilde analiz edilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada, konuyla ilgili belirlenen farklı başlıklar altında toplanacak bilgilerin uygun 

şekilde sınıflandırılmasını sağlayacak şekilde bir değerlendirme formu oluşturulmuştur. 

Sonrasında içerik analizi yöntemine uygun olarak öncelikle üniversitelerin kurumsal internet 

sitelerine girilmiş ve internet sitelerinde farklı isimler altında kariyer merkezi bölümü 

oluşturup oluşturmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonrasında ise internet sitelerinde farklı 

bir sekme altında kariyer merkezi bölümü oluşturduğu belirlenen üniversitelerin, bu sekme 

altında hangi bilgi ve hizmetlere yer verdiği tespit edilmiş ve bu bilgiler daha önce oluşturulan 

forma işlenmiştir. Üniversitelerin internet siteleri üzerinde oluşturdukları kariyer 

merkezlerinde yer verilip verilmediği incelenen bilgi ve hizmetler şu şekildedir; Kariyer 

danışmanlığı bilgisi; staj başvuru bilgisi; staj evrakları bilgisi; kariyer günleri bilgisi; 

düzenlenen eğitimlere, sempozyumlara veya konferanslara yönelik bilgi; iş gezileri veya 

teknik gezilere yönelik bilgi; mevcut ya da mezun öğrencilerin girebileceği portal (sistem); 

işverenlerin girebileceği bir portal (sistem); özgeçmiş hazırlama bilgisi; mülakatlara (iş 

görüşmelerine) yönelik bilgi; kişisel değerlendirme envanteri; kariyer merkezinde çalışan 

personel hakkında bilgi; faydalı/yararlı linkler; kariyer merkezinin Facebook bağlantısı; 

kariyer merkezinin Twitter bağlantısı; kariyer merkezinin Linkedin bağlantısı; iş ilanları.  

3.4. Veri Analizi 

Üniversitelerin internet sitelerinden içerik analizi yoluyla edinilen tüm bilgiler, nominal 

(sınıfsal) bir ölçek aracılığıyla kodlanmıştır. Farklı durumlar için belirlenen seçenekler 

karşılığındaki ilgili değerler SPSS 18 programına girilmiştir. Kodlaması tamamlanan tüm 

veriler yine SPSS 18.0 programında analiz edilmiş, bu doğrultuda sınıflayıcı tablolar (frekans 

tabloları) yapılmış ve her değişken için göresel frekanslar (yüzdeler) bulunmuştur.  

 SONUÇ  

Araştırma kapsamında 165 üniversitenin kurumsal internet sitesi, içerik analiz yöntemiyle 

analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; toplam 165 üniversitenin %65,4’ünün 

(108 üniversite) devlet; %34,5’inin (57 üniversite) ise vakıf statüsünde olduğu belirlenmiştir. 

Bunun yanında toplam 165 üniversitenin %6,6’sının (11 üniversite) 1950 öncesinde; 

%28,4’ünün (47 üniversite) 1951 ile 1992 arasında; %35,1’inin (58 üniversite) 1993 ile 2007 

arasında; %21,2’sinin (35 üniversite) 2008 ile 2010 arasında; %8,4’ünün ise (14 üniversite) 

2011 ve sonrasında kurulduğu tespit edilmiştir. 

Üniversitelerin Kurumsal İnternet Sitesinde Kariyer Merkezi 
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Araştırmanın amacı kısmında da belirtildiği üzere, araştırma kapsamında cevap aranan temel 

soru, üniversitelerin kurumsal internet sitelerinde, "kariyer merkezi", "kariyer geliştirme 

birimi", "kariyer planlama ve destek birimi" veya farklı başlıklar altında, öğrencilerin 

faydalanabileceği ve tipik bir kariyer merkezinin faaliyetlerinin bir kısmının yerine 

getirilebileceği bir "kariyer merkezi bölümü" olup olmadığıdır. Bu doğrultuda 179 

üniversitenin internet sitesi, ilgili bölümün (bu bölüme açılan bir bağlantı linkinin) olup 

olmaması açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de görülebilir.  

Tablo 2: Üniversitelerin Kurumsal İnternet Sitesinde Kariyer Merkezi Bölümü 

 n Yüzde (%) 

Kurumsal İnternet Sitesinde Kariyer 

Merkezi Bölümü 

Var 53 32,1 

Yok 112 67,9 

Toplam 165 100 

Sonuçlar incelendiğinde toplam 165 üniversitenin %32,1’inin (53 üniversite) internet 

sitesinde, “kariyer merkezi, kariyer geliştirme birimi, kariyer planlama birimi, vb.” terimler 

kullanılarak tanımlanmış bir linke tıklanılarak açılan bir kariyer merkezi bölümü olduğu 

belirlenmiştir. 

Bununla birlikte 165 üniversitenin %67,9’unun (112 üniversite) internet sitesinde bir linke 

tıklanılarak açılan herhangi bir kariyer merkezi bölümü olmadığı belirlenmiştir. İnternet 

sitesinde kariyer merkezi bölümü olmayan 112 üniversitenin %91’ı (102 üniversite), internet 

sitelerinin farklı kısımlarında (duyuralar, etkinlikler bölümlerinde, fakültelerin ayrı ayrı 

sitelerinde) staj faaliyetleri, kariyer günleri, kariyer planlama, vb. etkinliklerden ve kariyer 

yönetimiyle ilgili diğer konulardan bahsetmiştir. 112 üniversitenin kalan %9’unun (10 

üniversite) internet sitesinde ise kariyerle ilgili hiçbir terimin kullanılmadığı ve kariyerle ilgili 

hiçbir etkinlikten (staj faaliyetleri, kariyer günleri) bahsedilmediği tespit edilmiştir. 

Kurumsal internet sitelerinde bir kariyer merkezi bölümü oluşturan üniversitelerin, 

oluşturdukları bu bölüm altında hangi bilgi ve hizmetlere yer verdikleri, daha önce bahsedilen 

17 kriter kapsamında incelenmiştir. İlgili bilgi ve hizmetlere yer verme durumu, önem 

sıralamasına göre Tablo 2’de görülebilir.  

Tablo 22: Üniversitelerin Kurumsal İnternet Sitelerinde Oluşturulan Kariyer 

Merkezinde Yer Verilen Bilgilerin Sıralanışı 

Bilgi 

İnternet Sitesindeki Kariyer 

Merkezinde İlgili Bilginin Olduğu 

Üniversiteler 

n Yüzde (%) 

1- Kariyer Danışmanlığı Bilgisi 45 85 

2- Kariyer Merkezinde Çalışan Personel Hakkında Bilgi 44 83 

3- Mülakat (İş Görüşmesi) Bilgisi 38 72 

4- Özgeçmiş Hazırlama Bilgisi 35 66 
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5- İş İlanları  29 55 

6- Faydalı/Yararlı Linkler 28 53 

7- Eğitim, Sempozyum ve Konferanslara Yönelik Bilgi 26 53 

8- Kariyer Merkezinin Twitter Bağlantısı  20 38 

9- Tüm Öğrenciler İçin Portal (Sistem) 20 38 

10- İşverenlerin Girebileceği Bir Portal (Sistem) 20 38 

11- Kariyer Merkezinin Facebook Bağlantısı  19 36 

12- Kariyer Günleri Bilgisi 17 32 

13- Staj Başvuru Bilgisi  14 26 

14- Kariyer Merkezinin Linkedin Bağlantısı 10 19 

15- Kişisel Değerlendirme Envanteri 7 13 

16- Staj Evrakları 4 8 

17- İş Gezileri veya Teknik Gezilere Yönelik Bilgi 4 8 

 

Elde edilen sonuçlara göre ilgili üniversitelerin yaklaşık %85’inin internet sitelerinde 

oluşturdukları kariyer merkezi biriminde kariyer danışmanlığı bilgisine ve %83'ünün kariyer 

merkezinde çalışan personel hakkında bilgiye (personelin adı soyadı, telefon numarası, e-

posta adresi) yer verdiği tespit edilmiştir. Üniversitelerin yaklaşık %70’i, ilgili bölümde iş 

görüşmelerinin yapılmasına; %66'sı özgeçmiş hazırlanmasına yönelik makale, sunum, yazı 

vb. materyallere yer vermiştir. Üniversitelerin yarısından biraz fazlası ise ilgili bölümde, iş 

ilanlarına, öğrenciler için yararlı olabilecek faydalı/yararlı linklere (site bağlantılarına) ve 

düzenlenmiş/düzenlenecek olan eğitimlere, sempozyumlara veya konferanslara yönelik 

bilgilere veya bu etkinliklerin fotoğraflarına yer vermiştir. Üniversitelerin %38’inin ilgili 

bölümde, kariyer merkezinin Twitter hesabına ilişkin bağlantı linkini paylaştığı, ayrıca tüm 

öğrencilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile girebileceği bir portala (sisteme) ve işverenlerin 

kullanıcı adları ve şifrelerini kullanarak girebileceği bir portala (sisteme) yer verdikleri 

belirlenmiştir. Üniversitelerin %36'sının ilgili bölümünde ise, kariyer merkezinin Facebook 

hesabına ilişkin bağlantı linki paylaşılmıştır. Üniversitelerin %32'sinin internet sitelerinde 

oluşturdukları kariyer merkezi biriminde düzenlenmiş/düzenlenecek olan kariyer günlerine 

yönelik bilgilere veya bu etkinliğin fotoğraflarına; %26'sının staj başvuru bilgisine (staj 

koşullarının neler olduğuna, staj başvurularının nasıl yapılacağına yönelik doküman, 

yönetmelik, diğer bilgi materyallere) ve %19'unun kariyer merkezinin Linkedin bağlantısına 

yer verdiği belirlenmiştir. İnternet siteleri üzerinde oluşturdukları kariyer merkezi biriminde 

kişisel değerlendirme envanterlerine, staj evrakına (staj başvuru formu, staj değerlendirme 

formu, staj defteri vb.) ve iş gezileri veya teknik gezilere yönelik bilgiye yer veren üniversite 

sayısının ise çok az olduğu belirlenmiştir. 
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ÖZET: Özsaygı, benliğin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Birey, kendini değerlendirmede olumlu bir tutum içindeyse özsaygısı yüksek, olumsuz bir tutum 

içindeyse özsaygısı düşük olmaktadır. Araştırmanın bir başka değişkeni olan girişimcilik ise; emek, 

teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya 

hizmet üretme eylemlerini kapsamaktadır. Bu durumda girişimci de, mal ve hizmet üretmek amacıyla, 

pazardaki fırsatları değerlendiren, sermaye, doğal kaynaklar ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya 

getirerek riski üstlenen kişidir. Çalışmanın amacı, potansiyel girişimciler olarak görülebilecek işletme 

fakültesi lisans düzeyi öğrencilerinin özsaygı düzeylerinin ve girişimcilik eğilimleri belirlenmesi; 

özsaygı düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır. 77 

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans düzeyi öğrencisi kapsamında gerçekleştirilen araştırma 

sonucunda öğrencilerin özsaygı düzeylerinin orta düzeyde, girişimcilik eğilimlerinin ise nispeten 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ayrıca öğrencilerin özsaygı düzeyleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında ilişki olmadığı da tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Özsaygı, Girişimcilik, Öğrenci 

 

A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-ESTEEM LEVELS AND 

ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSITY STUDENTS 

 

ABSTRACT: Self-esteem reflects a person's overall positive or negative subjective emotional 

evaluation of his or her own worth. If the self-evaluation of a person is positive, his/her self-esteem is 

high and the self-evaluation is negative, the self-evaluation is low. Entrepreneurship includes 

production of good and services through bringing together the production factors such as labor, 

technology, capital, and natural resources. Entrepreneur is the one who seizes the opportunities and 

takes risks by bringing the production factors such as capital, natural resources and labor together to 

produce goods and services. In this study, it is aimed to determine the self-esteem levels and 

entrepreneurship tendency of university students who are potential entrepreneurs and to find out 

whether the relationship between the self-esteem level and entrepreneurship tendency. At the end of 

the research done on students in Istanbul University School of Business, it was determined that the 

self-esteem levels of students are tolerable and entrepreneurship tendency of them is relatively high. 

Also it is determined that there was no significant relationship between self-esteem levels of students 

and entrepreneurship tendency of them.  

Key Words: Self-esteem, Entrepreneurship, Student 
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GİRİŞ 

Kısaca insanın kendisine ve özüne gösterdiği saygı olarak tanımlanabilecek özsaygı, 

mutlulukların, eleştirilerle baş etmenin ve eleştirilerden öğrenme yeteneğinin temelini 

oluşturmaktadır. Bu durum da hedeflere ulaşmadaki başarıyı belirlemektedir. Bireyin kendini 

değerli hissetmesi, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ortaya koyabilmesi ve başarılı olması, 

toplum içinde kabul görmesi ve bedensel özelliklerini benimsemesi özsaygının oluşmasında 

ve gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Günümüzde birey için özsaygının ne kadar 

önemli olduğunu vurgulayan araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Yapılan araştırmalarda 

bireylerin özsaygı düzeyleri ile başarı düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığına 

bakılmış ve özsaygı düzeyinin başarı üzerinde etkili olduğuna yönelik pek çok sonuç elde 

edilmiştir.  

Girişimcilik ise; emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim 

faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini kapsamaktadır. Girişimci, 

mal ve hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları değerlendiren, sermaye, doğal kaynaklar 

ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenen kişidir. Girişimciliğin 

özellikle son yıllarda üzerinde daha çok durulan ve hem ekonomik gelişmeyi hem de 

toplumsal refahı olumlu yönde etkileyen bir olgu olduğu söylenebilir. Keza günümüzde 

dünyanın her yerinde girişimcilik faaliyetleri desteklenmekte ve üniversitelerde girişimcilik 

dersleri verilmektedir. Bu dönüşümün herkes tarafından iyi kavranması ve özellikle tüm 

devlet kurumları, eğitim kurumları, özel sektör şirketleri ve sivil toplum örgütlerinin 

stratejilerini, iş yapış şekillerini ve organizasyon yapılarını bu değişimi hesaba katarak revize 

etmeleri veya tamamen değiştirmeleri önemli görülmektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde üniversite öğrencilerinin özsaygı düzeylerini ve girişimcilik 

eğilimlerini ortaya koymayı amaçlayan çalışmalar olduğu görülmektedir. Yapılan bu 

çalışmada da üniversite öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ve girişimcilik eğilimleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri ile 

ilişkili olabilecek değişkenlerden birinin de onların özsaygı düzeyleri olabileceği 

düşünülmüştür. Keza literatürde özsaygı düzeyi yüksek olan bireylerin gerek sosyal 

ilişkilerinde gerekse okul çalışmalarında daha girişimci, daha güvenli ve daha atak oldukları, 

yeni şeyler öğrenmeye daha merak duydukları ve yeni durumlarla karşılaşmaktan 

kaçınmadıkları sonucunu ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Buna karşın özsaygı 

düzeyleri düşük bireyler kendilerine daha az güven duymakta ve kendilerinden istenenleri 

başaramayacakları duygusunu daha çok yaşamaktadır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında 

ulaşılan öğrencilerin özsaygı düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki olup 

olmadığının ortaya konulması da araştırmanın temel amacı olmuştur.  

1. ÖZSAYGI 

Özsaygı, kısaca “benliğin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmesi” şeklinde 

tanımlanabilir (Rosenberg, 1965; Eryılmaz, 2009: 25). Benzer şekilde özsaygı; kişinin kendini 
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değerlendirmesi sonunda ulaştığı ve benlik kavramını onaylamasından doğan beğeni durumu 

veya kişinin kendi yeteneklerine güvenebileceğine, yaşamdaki bütün zorluklarla başa 

çıkabileceğine ve kendisini değerli görüp hayatta mutlu olmasının hakkı olduğuna ilişkin 

inancı veya insanların kendi benliklerine yönelik sergiledikleri tutumudur (Çetin, Aca, Baysal 

ve Şeneras, 2014: 15). Bireylerin kendi yaşam projelerinin peşinden gitmeye arzulu 

olmalarının ya da projelerini gerçekleştirmeye değer bulmalarının da onların özsaygı düzeyini 

ifade ettiği söylenebilir (Gök ve Tekin, 2015: 296). Bir bireyin özsaygısı, kendi özünü bir 

nesne olarak ele alıp onu değerlendirmesi sonucunda kendisi hakkında vardığı yargı ve 

geliştirdiği tutumdur. Benlik saygısı, öze saygı, kendine saygı gibi terimlerle ifade edilen bu 

tutum; kendini önemli görme, kendini kabul gibi kavramlarla betimlenen ya da bu kavramları 

içeren bir üst kavram olarak düşünülebilir (Doğru ve Peker, 2004:316). Bireylerin kendisini 

nasıl algıladığı ile olmak istediği benliği arasındaki fark o bireyin özsaygı düzeyini 

gösterecektir (Yılmaz, 2011: 3). Bu süreçte bireyin bu farkı nasıl değerlendirdiği ve bu farkın 

onun duygusal dünyasını nasıl etkilediği önem kazanmaktadır.  

Özsaygısı düşük olan bir bireyin ise öncelikle kendine olan güveninin düşük olduğu 

söylenebilir. Bu kişiler diğer bireylere bağımlı ve sıkılgan olmaktadır (Reisoğlu, Gedik ve 

Göktaş, 2013: 153). Kişinin kendisine karşı olumsuz duygular içinde olması (özsaygısının 

düşük olması) ve bu olumsuz duyguların giderek artması sosyal kaygı düzeyini yükseltme ve 

kişinin sosyal bir sorunla karşı karşıya kalması halinde, bu olumsuz düşüncelerin etkisiyle söz 

konusu durumla başa çıkmada yetersiz kalacağı, yaşanan ve yaşanacak sosyal problemlerde 

kişide bu kısa döngünün tekrarlanacağı ileri sürülmektedir (Çetin, Aca, Baysal ve Şeneras, 

2014: 15).  

Rosenberg'e göre özsaygının oluşumunu etkileyen dört faktör söz konusudur (Doğru ve Peker, 

2004: 317). Bunlar; bireyin yakın çevresindeki diğer insanlarla kendisini karşılaştırması, 

başkalarının kendisine yönelik tutumlarından derin bir şekilde etkilenerek başkalarının 

değerlendirmelerini kendi özsaygısının bir parçası olarak algılaması, toplumsal tutumların ve 

değerlerin içselleştirilmesi ve önem verilen alanlar ve özellikler olarak sıralanabilir. Bunun 

yanında yapılan çalışmalarda, bireylerin özsaygı gelişiminde aile içindeki ilişkilerin, anne 

babanın davranışlarının ve tutumlarının etkili olduğu vurgulanmaktadır (Koçak, Ünaldı 

Türkkan ve Harmancı Seren, 2014: 82). Fiziksel şiddete uğrayanların özsaygılarının olumsuz 

etkilendiği düşünülmektedir (Sarıyüce Körükçü, 2004: 5). Yapılan bir araştırmada anne-

babanın aile içi tutumlarının çocukların özsaygısı üzerinde etkili olduğu; demokratik tutum 

sergileyen ailelerin çocuklarının özsaygı düzeylerinin, otoriter davranan ailelere göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir (Duru, 1995: 64).  

Bireylerin özsaygı düzeylerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar için öncelikli 

sorun, kişilerin özsaygı düzeylerinin sağlıklı bir şekilde saptanabilmesidir (Güloğlu ve Aydın, 

2001: 66). Bunun için farklı ölçek ve envanterlerden yararlanılmaktadır. Rosenberg tarafından 

1965 yılında tarafından geliştirilen “Özsaygı Ölçeği”; Coopersmith tarafından 1967 yılında 

geliştirilen "Özsaygı Envanteri (CÖE)", hem ülkemizde hem de dünyada özsaygının 

ölçülmeye çalışıldığı popüler ölçme araçları olarak belirtilebilir. 
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2. GİRİŞİMCİLİK 

Girişimcilik; emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar olarak sayılan üretim faktörlerini 

bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini kapsamaktadır. Girişimci, mal ve 

hizmet üretmek amacıyla, pazardaki fırsatları değerlendiren, sermaye, doğal kaynaklar ve 

emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek riski üstlenen kişidir. Girişimci kavramı 

değişik mesleklere göre de farklı biçimlerde ifade edilmektedir. Örneğin ekonomistlere göre; 

üretim unsurlarını oluşturan kaynakları verimli kullanmak şartıyla üretim yapıp sonucunda 

para kazanan kişi olarak ifade edilmektedir. Bir sanayici, bir iş adamı için girişimci; gözü kara 

bir yatırımcı, hırslı ve tutkulu bir rakip, bir müşteri veya bir işbirlikçi olarak ifade edilebilir. 

Bir ticaret adamı için ise; yatırım yapıp, risk alan, rekabet ederek para elde eden kişi olarak 

tanımlanmaktadır. Bir psikolog için ise; bir şeye sahip olmak, bir şeye ulaşmak, bir şeyi 

denemek, diğerlerinin elindeki gücü paylaşmayı arzu eden yüksek motivasyonlu kişiler 

girişimcidirler (Yılmaz ve Sümbül, 2009: 196). Her ne şekilde olursa olsun girişimcilerin bir 

ülkenin gelişme ve kalkınma gücünün dinamosu görevini üstlenen kişiler olduğu söylenebilir.  

Girişimcilik kavramına geleneksel ve kavramsal boyutlar açısından da bakılabilir. Geleneksel 

açıdan bakıldığında, girişimcilik, bir vizyonu başarılı bir işletme girişimine dönüştüren 

bireysel çaba olarak tanımlanmaktadır. Kavramsal açıdan girişimcilik ise yeni bir işletmenin 

kurulması ve işletilmesi anlamına gelmektedir (Moris ve Lewis, 1991: 22). Girişimsel 

aktivitelerin artmasının ekonomik büyüme ve işsizliğin azaltılması üzerinde önemli bir rolü 

olduğu bilinmektedir. Pek çok ekonomist ve politikacının "büyüme, yenilik ve işler yaratma" 

konusundaki yeni olanakların, küçük ve yeni firmalar tarafından sağlanacağını sezmesi, son 

yıllarda girişimciliğe yönelik ilginin artmasına neden olmuştur (Özer ve Topaloğlu, 2007: 

440).  

Başarılı girişimcilerde bir takım özellikler bulunmaktadır. Bunlar; yaratıcı düşünme becerisi, 

yüksek düzeyde çalışma arzusu, cesaret, tutku ve kararlılık, insanlarla üst düzeyde ilişki 

kurabilme becerisi, kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisi, işini sevmesi ve iş 

motivasyonu, zengin bir bilinç altı ve hayal kurma gücü, ekip ve takım çalışmasına 

yatkınlılık, kişisel vizyonu ve misyonunun olması, değişime, dönüşüme açık ve istekli olması, 

esnek toleranslı davranabilme gücü, samimi, güvenilir, sempatik ve esprili kişilik, insanları 

inandırma ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, yönetim becerisi ve liderlik yeteneği, iş 

bitirme azmi ve heyecanı, ileri görüşlülük ve fırsatları yakalama alışkanlığı şeklinde 

belirtilebilir (Kılıç, Keklik ve Çalış, 2012: 425).  

Girişimcilik, temelde fırsatları keşfetmek, seçmek, yorumlamak ve daha sonra belirsiz bir 

ortamda yenilik yapma yeteneğidir. Bu yeteneği etkileyen bazı ana faktörler mevcuttur. 

Bunlar, başarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe tolerans, 

kendine güven ve yenilikçiliktir (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 59).  

Başarma ihtiyacı bir şeyi daha iyi, daha etkin yapabilme, bir problemi çözme ya da karmaşık 

görevleri yerine getirme ile ilgili arzulardır (Paksoy, 2002: 96). Başarı gösterme ihtiyacı 

kuvvetli olan bir kişi kendisine, ulaşılması güç ve çalışma gerektiren anlamlı amaçlar seçecek 
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ve bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli yetenek ve bilgiyi elde edecek ve bunları 

kullanacak davranışı gösterecektir.  

Kontrol odağı, kişinin kendi eylemlerinin ve bu eylemlerin sonuçlarının arasındaki bağlantı 

gücünü ne şekilde algıladığını yansıtan bir değişkendir (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 60).  

Girişimcilikte de risk almaya yatkın olmak, finansal açıdan zarar tehlikesini ve sosyal açıdan 

da başarısızlığı göze almak demektir. Kuşkusuz risk denilince akla hemen finansal anlamda 

kayıp-kazanç gelmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda finansal kayıpların yanında, sosyal 

kayıpların da girişimciler tarafından önemsendiği ortaya çıkmıştır (Kayalar ve Ömürbek, 

2007: 187). 

Belirsizliğe olan tahammül ise risk almaya göre daha farklı bir kavramdır. Bir durum 

açıklanırken, belirsizliğin olması riske nazaran daha uygun bir ortam olarak değerlendirilir. 

Belirsiz bir durum, birey tarafından yeterli veri olmaması nedeniyle tam olarak 

yapılandırılamayan veya kategorize edilemeyen durumdur. Belirsizliğe tahammül ise belirsiz 

durumlara olumlu tepki verebilme yeteneğidir. Birey, belirsiz bir çevrede aldığı karara daha 

fazla bilgi aramaya kalkışmaksızın halen güvenebiliyorsa, belirsizliğe tahammül edebiliyor 

demektir (Başer ve Büber, 2012: 138).  

Kendine güven, bireylerin ihtiyaç duydukları yeteneğe sahip olduklarına dair inancı ifade 

etmektedir. Kendine güveni yüksek olan girişimciler, sınırlı kaynaklarla, sınırlı bir 

sermayeyle ve kısıtlı bir zamanla yeni girişimler üstlenerek, zorlu işlerin üstesinden başarılı 

bir şekilde gelebilmektedir (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 61). 

Girişimcinin, beklenmeyen durumlarda ortaya çıkan problemleri çözme yeteneğinin 

yenilikçiliğiyle ilgili olması, girişimci ve girişimcilik tanımlarında yenilikçiliği kritik bir 

özellik yapmaktadır (İrmiş ve Özdemir, 2011: 139). Çünkü yenilikçilik, sadece girişimciliğin 

değil, tüm işletme risklerinin başarı ile sonuçlandırılmasında önemli bir unsurdur. Bunun ana 

sebebi günümüzde “pazarın artık bütün bir dünya” olarak kabul edilmesiyle rekabet 

şartlarının kapalı ekonomik sistemlere göre çok daha fazla ağırlaşmasıdır. 

3. YÖNTEM  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı potansiyel girişimciler olarak görülebilecek İşletme Fakültesi lisans 

düzeyi öğrencilerinin özsaygı düzeylerinin ve girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi; özsaygı 

düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki olup olmadığının ortaya konulmasıdır.  

3.2. Araştırmanın Örneklemi 

Araştırma örneklemini, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans düzeyi öğrencileri 

oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme tercih edilmiştir. Kolayda 

örnekleme yönteminin tercih edilmesinin nedeni; araştırmacılara zaman ve ulaşılabilirlik 
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açısından olanak tanımasıdır. Araştırmaya hepsi lisans düzeyinde olmak üzere toplam 77 

öğrenci katılmıştır.  

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket 

özsaygının ölçeği, girişimcilik ölçeği ve demografik sorulardan oluşmuştur. Araştırmada 

öğrencilerin özsaygı düzeylerini ölçmek için Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen 10 

ifadeli "Özsaygı Ölçeği"nden; öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek içinse Yılmaz 

ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen 36 ifadeli "Girişimcilik Ölçeği"nden yararlanılmıştır. 

Özsaygı ölçeği öncelikle kapsam geçerliliği yönünden incelenmiştir. Bu bağlamda özsaygı 

ölçeği araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiş daha sonra konu ile ilgili diğer 

akademisyenlerin ve uzmanların görüşleri de alınarak gerekli değişiklikler yapılmış ve ölçeğe 

son şekli verilmiştir. Anket formu, araştırmacılar tarafından öğrencilere elden dağıtılmış ve 

aynı şekilde toplanmıştır. 

3.4. Veri Analizi 

Özsaygı düzeyini belirlemek için kullanılan ölçekteki ifadeler “1: Kesinlikle Katılmıyorum”, 

“4: Kesinlikle Katılıyorum”; girişimcilik eğilimini belirlemek için kullanılan ölçekteki 

ifadeler ise “1: Hiçbir zaman”, “5: Çok sık” şeklindeki Likert tipi ölçekler ile 

değerlendirilmiştir. Özsaygı ölçeğindeki beş ifade ters kodlu olarak sorulmuş ve yeniden 

kodlanarak hesaplaması yapılmıştır. Veriler, SPSS for Windows 11.5 paket programında 

analiz edilmiştir. Veri analizinde tanımlayıcı istatistiki analizlerin (aritmetik ortalama ve 

standart sapma) yanı sıra, özsaygı düzeyi ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi test 

etmek amacıyla Pearson korelasyon testinden yararlanılmıştır.  

Verilerin güvenilirliği için Cronbach alpha güvenilirlik değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler; 

özsaygı ölçeği için 0,851 ve girişimcilik ölçeği için 0,913 olarak bulunmuştur. Ölçeklere ait 

Cronbach alpha değerleri sosyal bilimlerde gerçekleştirilen araştırmalar açısından oldukça 

güvenilir olarak değerlendirilebilir.  

4. SONUÇ  

Araştırmaya İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okuyan toplam 77 lisans düzeyi 

öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ait 

genel bilgiler şöyledir: Araştırmaya katılanların 33’ü erkek (%42,9), 44’ü (%57,1) bayandır. 

Katılımcılardan 44 kişi (%57,1) 18-23 yaş aralığında; 33 kişi ise (%42,9) 24-26 yaş 

aralığındadır. Katılımcıların 16'sı (%20,8) bir veya ikinci sınıfta, 22'si (%28,6) üçüncü sınıfta, 

21'i (%27,3) dördüncü sınıfta ve 18'i (%23,4) dördüncü sınıf üzerindedir. Demografik 

bilgilerle ilgili diğer sonuçlar incelendiğinde katılımcıların 26'sının (%33,8) bir işte çalıştığı; 

50'sinin (%64,9) daha önce staj yaptığı/yapıyor olduğu; 39'unun (%50,6) yapacağı işi net 

olarak belirlediği; 33'ünün (%42,9) ise yapacağı işi belirlediği ancak kararsız olduğu; 63'ünün 

(%81,8) bölümünü isteyerek seçtiği ve 21 kişinin (%27,3) kamu sektöründe, 56 kişinin 

(%72,7) ise özel sektörde çalışma istediği görülmektedir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri 

Demografik Değişkenler Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet Erkek 

Bayan 

33 

44 

42,9 

57,1 

Yaş  18-23 yaş aralığı 

24-26 yaş aralığı 

44 

33 

57,1 

42,9 

Sınıf Birinci ve ikinci sınıf 

Üçüncü sınıf 

Dördüncü sınıf 

Dördüncü sınıf üzeri 

16 

22 

21 

18 

20,8 

28,6 

27,3 

23,4 

Çalışma Durumu Çalışıyor 

Çalışmıyor 

26 

51 

33,8 

66,2 

Staj Durumu Yaptı/Yapıyor 

Yapmadı/Yapmıyor 

50 

27 

64,9 

35,1 

Yapılması Planlanan İş 

Belirli mi? 

Evet, net bir biçimde belirledim 

Evet ama kararsızım 

Hayır belirlemedim 

39 

33 

5 

50,6 

42,9 

6,5 

Bölümü İsteyerek mi Seçti? Evet 

Hayır 

63 

14 

81,8 

18,2 

Hangisinde Çalışmak 

İstersiniz 

Kamu sektörü 

Özel sektör 

21 

56 

27,3 

72,7 

 

Her iki ölçeğe ait tanımlayıcı istatistiki analizler (aritmetik ortalama ve standart 

sapma) incelendiğinde; özsaygı düzeyi için aritmetik ortalamanın 2,68 (std. sapma 0,26) 

olduğu, girişimcilik eğilimi içinse aritmetik ortalamanın 3,70 (std. sapma 0,44) olduğu 

bulunmuştur (Tablo 2). Bu skorlar, katılımcıların özsaygı açısından tam olarak olumlu ile 

olumsuz arası bir durumda olduklarını göstermektedir. Yani araştırmaya katılan öğrencilerin 

özsaygı düzeyleri ne çok yüksek (olumlu) ne de çok düşüktür (olumsuzdur). Girişimcilik 

açısından bakıldığında ise araştırmaya katılan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin 

ortalamanın üzerinde ve olumlu duruma daha yakın olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

araştırmaya katılan öğrencilerimizde, çok yüksek olmasa da girişimcilik eğiliminin var olduğu 

söylenebilir.  

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Ölçeklere Ait Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları 

 

 

 

 

Özsaygı ölçeği için: 1: En olumsuz durum, 4: En olumlu durum 

Değişkenler n Ortalama Std. Sapma 

Özsaygı düzeyi  77 2,68 0,26 

Girişimcilik eğilimi 77 3,70 0,44 
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Girişimcilik eğilimi ölçeği için 1: En olumsuz durum, 5: En olumlu durum 

 

Araştırma kapsamında; öğrencilerinin özsaygı düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki 

ilişki, aşağıda kurulan hipotez doğrultusunda incelenmiştir.  

H1: Öğrencilerin özsaygı düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki vardır. 

Pearson korelasyon analizi sonucuna göre öğrencileri özsaygı düzeyleri ile girişimcilik 

eğilimleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamış ve bu doğrultuda H1 

hipotezi reddedilmiştir (p:0,05<0,643). Dolayısıyla araştırmaya katılan öğrencilerin özsaygı 

düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında bir ilişki olmadığı, öğrencilerin özsaygı düzeyi 

artarken ya da azalırken girişimcilik eğilimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı 

söylenebilir. Araştırmanın örneklem sayısının artırılarak bu analizin yeniden 

gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.  

Araştırmanın devam eden bir çalışma olduğu söylenebilir. Çalışma kapsamında örneklem 

sayısının artırılarak farklı demografik gruplar için daha fazla sayıda katılımcıya ulaşılması ve 

gerek özsaygı düzeyi gerekse de girişimcilik eğilimi açısından bu demografik gruplara göre 

farklılık analizlerinin yapılması planlanmaktadır. Böylece öğrencilerin cinsiyet, yaş, sınıf, 

çalışma durumu vb. demografik özelliklerine göre özsaygı düzeylerinin ya da girişimcilik 

eğilimlerinin farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılacaktır.  
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı, 2013 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması mikro 

veri seti kullanılarak Türkiye geneli, kentsel ve kırsal kesim için hem 6-15 yaş arası çocukların hem de 

yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörlerin sayma veri 

modeli ile incelenmesidir. Bu çalışma, Türkiye’de hanehalkında çocuklar ve yetişkinler bazında sahip 

olunan bilişim teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörleri ampirik olarak inceleyen ilk 

çalışmadır. Bir hanedeki bilişim teknolojileri ürünleri kullanımını etkileyen en önemli faktörler; 

hanehalkı geliri, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek ve yerleşim yeridir. Bu çalışmada, belirtilen bu 

faktörlerin yanı sıra bilgisayar ve internet kullanım yılı, internet kullanım sıklığı, bilgisayar kullanım 

amaçları gibi faktörler, hanehalkında çocukların ve yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri 

ürünleri sayısının analizinde kullanılmıştır. Hanehalkında belirlenen bir süreç içerisinde sahip olunan 

bilişim teknolojileri ürünleri sayısının sayma değişken ile ifade edildiği bu çalışmada, bilişim 

teknolojileri ürünleri sayısı modellerinde Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik Tahmin Yönteminden 

faydalanılmıştır. Elde edilen tahminlerin geçerliliğini araştırmak amacıyla bootstrap tekniğine 

başvurulmuştur. Robust Poisson regresyon modelinden tahminlenen standart hatalar ile Bootstrap 

tekniği ile tahminlenen standart hatalar karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada gerçekleştirilen analizler, 

Türkiye’de 6-15 yaş arasındaki çocukların ve yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri 

sayısının doğudan batıya ve kırsal kesimden kentsel kesime doğru artış gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Ayrıca, çocukların yaşı arttıkça sahip oldukları bilişim teknolojileri ürünleri sayısı 

azalmakta, yetişkinlerde ise artmaktadır. Bunun yanında, eğitim seviyesinin çocukların sahip olduğu 

bilişim teknolojileri ürünleri sayısı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, yetişkinlerin eğitim 

seviyesinin artmasının ise bu anlamda pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Bir 

diğer önemli bulgu ise, hanehalkı gelirinin hem çocukların hem de yetişkinlerin sahip olduğu bilişim 

teknolojileri ürünleri sayısını arttırdığıdır. 

Anahtar Kelimeler: Bilişim Teknolojileri Kullanımı, Sayma Veri, Robust Poisson Regresyon 

Modeli, Bootstrap Tekniği, Türkiye. 

INVESTIGATION OF THE FACTORS DETERMINING THE NUMBER OF INFORMATION 

TECHNOLOGY PRODUCTS OWNED BY HOUSEHOLDS: A COUNT DATA MODEL 

mailto:sibel.selim@cbu.edu.tr


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2746 
 

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate the factors that determine number of information 

technology products owned by both adults and children between the ages of 6 and 15 across Turkey 

and its urban and rural areas by using Information and Communication Technology Usage Survey on 

Households 2013, and count data model. This study is the first empirical investigation on the number 

of information technology products owned by children as well as adults in Turkish households. The 

most important factors affecting the use of information technology products in households are the 

household’s income, age, gender, educational level, profession and the residential area. Besides these 

factors, this research use the length of computer and internet use in year, frequency of internet use and 

purpose of computer use in the analyses. The number of information technology products owned in the 

households within the specified periods is expressed as count variable in this study, and Poisson Quasi 

Maximum Likelihood Estimation Method is utilized in the models of information technology product 

number. In addition, Bootstrap technique is used to ascertain the validity of the estimates. Standard 

errors estimated by Robust Poisson regression model and Bootstrap technique are compared. The 

analyses carried out in this study reveal that the number of information technology products owned by 

the children and adults in Turkey increase from the east to the west and from the rural areas to the 

urban areas. As the ages of children increase, the number of information technology products owned 

by children decreases while the number increases for adults. In addition, educational level does not 

have a meaningful and considerable effect on the number of information technology products owned 

by children whereas increase in educational level of the adults has a positive and significant effect on 

the number. Moreover, it is observed that number of information technology products owned by both 

adults and children increases in line with the increase in household income. 

Key Words: Information Technology Use, Count Data, Robust Poisson Regression Model, Bootstrap 

Method, Turkey. 

GİRİŞ 

İnsanoğlu varoluşundan bugüne kadar gereksinimleri doğrultusunda üretirken birçok yeniliğin 

de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yeniliklerle birlikte tarım toplumundan, sanayi 

toplumuna ve daha sonrasında bilgi (bilişim) toplumuna geçen bir dünyada insanoğlunun 

üretilen yeni teknolojilere uyum sağlaması kaçınılmaz olmuştur. II. Dünya savaşından sonra 

yaşanan hızlı gelişme ve değişimlerde büyük rolü olan bilişim teknolojisi; toplumsal yaşamı, 

ekonomiyi, ülkeler arası ilişkileri, eğitimi ve daha birçok alanı derinden etkilemiştir. Dünya, 

bu dönemde endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna doğru değişen bir gelişme yaşamıştır. 

Endüstri toplumunun doğuşunda elektrik, buhar makinesi gibi enerji teknolojisi nasıl önemli 

rol oynamışsa, bilgisayar ve bilgi, bilgi toplumunun doğuşunda büyük bir rol oynamıştır 

(Acar, 1999:7). 

İçinde bulunduğumuz çağda bilgisayarlar sayesinde, istenen bilgileri, istenildiği kadar 

depolayabilen, bunları işleyen, buradan yeni bilgiler üreten bilişim teknolojileri insanlığın 

hizmetine sunulmaktadır (Ünal, 2009: 139). Teknolojik gelişmelerle birlikte bilgide yaşanan 

önemli dönüşüm, bilginin anlamında ve kullanımında gelecekte bilginin tamamıyla sayısal 

olacağını düşündürmektedir. Çünkü sayısal hale gelen bilgi, bir kez depolandığında, kişisel 

bilgisayar yoluyla erişim izni olan herkes tarafından anında çağrılabilir, karşılaştırılabilir ve 

yeniden biçimlendirilebilir (Gates 1999’dan aktaran Akolaş, 2004). Bu yüzden, toplumun her 

kesiminin verimli ve etkili bilgi kullanımını, iletişimini ve dağıtımını sağlayacak bilişim 

teknolojisine dayalı ortamları oluşturmaları zorunlu hale gelmiştir (Akolaş, 2004: 32). 

1980’lere gelindiğinde artık kişisel bilgisayarlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
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Günümüzde ise yeni nesil bilgisayar sınıfında olan masaüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarlar 

daha çok rağbet görmekte, bilgisayarın yaptığı çoğu işlemi yapabilen ve yine yaygın olarak 

kullanılan akıllı telefonlar da birçok yönüyle bilgisayar niyetine kullanılabilmektedir.  

Bilişim teknolojileri alanındaki büyük gelişmelerin toplumların değişik katmanlarına farklı 

yansımaları olabilmektedir. Örneğin bazı hizmetlere erişim açısından çeşitli birey veya 

gruplar arasında uçurumlar oluşabilmektedir (Yıldız ve Seferoğlu, 2013: 69; Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2009: 4). Türkçede bu farkı ifade etmek için kullanılan standart bir terim 

bulunmamaktadır. Ancak, “Sayısal Uçurum”, “Sayısal Bölünme”, “Sayısal Ayrım”, “Dijital 

Uçurum” ve “Dijital Bölünme” gibi kelimeler bu terimin karşılığı olarak kullanılabilmektedir 

(Toso vd., 2015: 42-43). Sayısal uçurum bilgi ve iletişim teknolojilerine erişebilen ve 

erişemeyen insanlar arasındaki boşluk olarak algılanabilir (Murelli, 2002: 2). Sayısal uçurum, 

bilişim teknolojilerinin dinamikleri dikkate alındığında oldukça önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. Temel sorun, bireylerin bir bilgisayara sahip olup olmaması veya bilişim 

teknolojilerinden eşit fırsatlarda yararlanıp yararlanmaması değil, toplumsal alanda daha derin 

bir bölünme olasılığının bulunmasıdır. Sayısal uçurumu diğer eşitsizliklerden ayıran önemli 

bir özelliği, bu uçurumun diğer eşitsizliklere göre daha derin ve daha geniş bir alanı 

kapsaması ve mevcut eşitsizlikleri daha fazla derinleştirebilme yeteneğinin bulunmasıdır. 

Yani, sayısal uçurum terimi ile ifade edilen sorun, büyük bir buzdağının görünen kısmını 

oluşturmaktadır (Öztürk, 2005: 112). Sayısal uçurumun sebepleri farklı niteliklere sahiptir. 

Sayısal ortama erişimde deneyimsizlik, teknolojiye karşı ilgisizlik, bilgisayar veya internete 

erişim eksikliği, eğitim düzeyinin bilişim teknolojileri kullanımına yetmemesi gibi sebeplerle 

bireysel, kurumsal ve küresel boyutta sayısal uçurum oluşabilmektedir.  

Bir hanedeki bilişim teknolojileri sayısı hanehalkı geliri, yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek 

ve yerleşim yeri gibi faktörlerden etkilenmektedir. Türkiye’de kentsel kesimden kırsal kesime 

ve Doğudan Batı’ya gidildikçe bilişim teknolojileri kullanım sayısı azalmaktadır. Eğitim ve 

gelir düzeyi yükseldikçe hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım sayısında artış ortaya 

çıkmaktadır. Ayrıca bireylerin sahip olduğu bilişim teknolojileri sayısı yaşa, cinsiyete ve 

meslek grubuna göre de değişmektedir. 

Bu çalışmada, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2013 mikro veri seti 

kullanılarak Türkiye’de hem yetişkin hem de 6-15 yaş arası çocukların sahip olduğu bilişim 

teknolojileri sayısını belirleyen faktörler sayma veri (count data) modeli kullanılarak 

incelenmiştir. Bu çalışma, Türkiye’de hanehalkında çocuklar ve yetişkinler bazında sahip 

olunan bilişim teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörleri ampirik olarak inceleyen ilk 

çalışmadır.  

Bu çalışmanın izleyen bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. Birinci bölümünde Türkiye’de 

bilişim teknolojileri ve bilişim toplumu, bilişim teknolojilerinin kullanımı ile sayısal uçurum 

ve temel belirleyicilerine yer verilmiştir. İkinci bölümde konuyla ilgili literatür araştırması ele 

alınmıştır. Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan ekonometrik model olan sayma veri modeli 

ve bootstrap tekniği sunulmuştur. Bu bölümde sayma veri modellerinden en temel olan ve 
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analizlerde kullanılan Poisson regresyon modeli üzerinde durulmuştur. Çalışmanın 

ekonometrik analiz kısmını oluşturan dördüncü bölümünde ise, çalışmanın amacına, 

analizlerde kullanılan verilere ait tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. Son olarak model 

tahminlerinden elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalarla desteklenerek yorumlanmıştır. 

1. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

1.1. Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Toplumu 

Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla ortaya çıkan sonuçlar olarak tarif 

edilebilir  (Macit, 2013’den aktaran Mete ve Yalçınsoy, 2013: 97). Bilgi ve düşüncenin hızlı 

akışını sağlayan teknolojik araçlara bilgi-iletişim (bilişim) teknolojileri denir. Bilgi ve iletişim 

teknolojileri bazen de bilgi teknolojileri olarak adlandırılır (Afari-Kumah ve Tanye, 2009: 

81). Bilişim teknolojileri bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü 

görsel, işitsel, basılı, yazılı araçlardır (Ulucak ve Çakır, 2013: 14). Tonta (1999)’ya göre 

bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere 

iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan iletişim ve bilgisayar 

teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler bilgi teknolojisi olarak adlandırılabilir. İletişim 

teknolojisi mesajların bir yerden bir yere daha önce bilinen tekniklerden milyon kat daha hızlı 

iletilmesine olanak sağlamakta, bilgisayar teknolojisi ise hesaplama ve bilgi işleme 

yeteneklerimizi milyonlarca kere artırmaktadır (Tonta, 1999: 364).  

Modernleşme kuramlarıyla ilişkilendirilen Bilgi Toplumu kavramının ortaya çıkısı, II. Dünya 

Savaşı’nın hemen sonrasına rastlamaktadır. Kavram, özellikle dile getirilmeye başlanan ve 

1960’larda yoğunlaşarak devam eden tartışmalar içerisinde, Sanayi-Sonrası Toplum’a 

geçilmekte olduğu düşünülen ya da Sanayi Toplumu’ndan farklı olduğu öne sürülen yeni bir 

toplumsal yapıyı tanımlamak amacıyla kullanılır. Bilgi Toplumu olarak isimlendirilen 

dönemin özelliği, maddi ürünlerin üretimine dayalı bir sistemden enformasyonu merkez alan 

bir sisteme doğru toplumun dönüşümüdür. Üretimin temel kaynağını enformasyonun 

oluşturmasının yanı sıra, toplumsal ve kültürel süreçlerin de vazgeçilmez bir biçimde yeni 

teknolojiler ve enformasyona bağımlı oluşudur (Aktaş, 2007: 182). Sanayi toplumundan bilgi 

toplumuna geçiş sürecinin daha hızlı gerçekleşmesinin temel nedeni, yeni teknolojilerin 

gelişme hızı ve insanların buna uyum esnekliği ve sürekliliği olmuştur. İnsanlık, günümüzde 

sanayileşme sürecine göre teknolojik yeniliklere karşı daha bilinçlidir ve geniş olanaklara 

sahiptir. Bu da bizlere, bilginin en önemli unsur kabul edildiği günümüz bilgi toplumunun 

insanlığa getireceği değişim ve dönüşümün sanayi toplumundan çok daha derin ve köklü 

olacağını göstermektedir (Çalık ve Çınar, 2009: 82-83). Sosyo-ekonomik gelişme sürecinde 

başta insan faktörü ve bilgi olmak üzere tüm alanlarda yapısal değişimi gerekli kılan, sanayi 

toplumunun uzantısı olarak ortaya çıkan bilgi toplumu, “bilgi ekonomisi”, “sanayi-sonrası 

toplum”, “bilişim toplumu”, “bilgi çağı” ve benzeri şekillerde ifade edilmektedir (Aktan, 

2013). Günümüz bilgi toplumunun bir uzantısı olan bilişim teknolojileri; insanlara pek çok 

yarar sağlamakla birlikte, aynı zamanda bu teknolojilerin etkili, olumlu ve istenen şekilde 
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kullanılabilmesi için bireylerin yeni beceriler kazanması gerekliliğini de ortaya koymuştur 

(Çalık ve Çınar, 2009: 83-84). 

Yirmi birinci yüzyılın en değerli gücü olan bilgi, teknolojik gelişmelerle birleşince bilişim 

teknolojilerini oluşturmuştur ve bilişim teknolojileri yaşamın her alanına girmiştir (Tuti, 

2005: 1). Son on yıl içinde bilgisayar ve internet kullanımı hızla artmış neredeyse bilgisayar 

kullanmayan ve internet üzerinden işlem yapmayan birey (özellikle üniversite gençliği) 

kalmamış gibidir. İnsanlar internet aracılığıyla bilgiye ulaşmakta, e-kitaplar okumakta, 

alışveriş yapmakta, yayınları taramakta, bankacılık işlemleri yapmaktadırlar. Haberleşme, 

eğlence ve iletişim, bilgi teknolojilerini ve interneti kullanarak yapılmaktadır. İnternet 

aracılığıyla yapılan işlemler hayatın vazgeçilmezi haline gelmiştir. İnternet ve bilgisayar, 

modern bilgi teknolojilerinin başrol oyuncusudur İnternet aracılığı ile sınırlar olmadan tüm 

dünya ile bağlantı kurulmaktadır. Kişiler birbiriyle yüz yüze gelmeden mal ve hizmetlerini 

pazarlamakta ve kişilerin internet ortamında ortak tüketim eğilimleri oluşmaktadır 

(Cankorkmaz, 2010: 112). Bilgi çağında teknolojiyi kullanmak bir ayrıcalık değil, zorunluluk 

olmuştur (Gündüz ve Odabaşı, 2004: 43). Bilgi iletişim teknolojileri; cep telefonu, bilgisayar 

ve internet hayatımızın tüm alanlarında, her yaş grubundan kişiler tarafından yaygın olarak 

kullanılmaktadır. (Cankorkmaz, 2010: 111). Bilişim teknolojileri kullanımı arttıkça bireylerin 

ve hanelerin sahip olduğu bilişim teknolojileri sayısı da artmaktadır. Bugün, tüm dünyaya 

ulaşım ve iletişim maliyetlerinin azaltılması ve özellikle de bilginin erişimi ve yayılımına 

yönelik maliyetlerin düşürülmesi konusunda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) büyük 

etkisi bulunmaktadır. Bir tehlike veya bir fırsatmış gibi görünen BİT’deki ilerlemeler, yüksek 

öğretim sisteminin sorumluluğunda olmalıdır. BİT fırsatlarından iyi bir şekilde 

faydalanabilmek sistemlerin stratejik pozisyonlarını iyi konumlandırmalarına bağlıdır 

(Berberoğlu, 2010: 116). 

1.2.Türkiye’de Bilişim Teknolojileri Kullanımı 

Türkiye’de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak akıllı telefon, laptop gibi bilişim teknolojisi 

ürünlerinin kullanım oranı giderek artarken; sabit hatlı telefon, masaüstü bilgisayar gibi 

teknolojisi ürünlerinin kullanımı da giderek azalmaya başlamıştır. Aynı zamanda internete 

erişim imkânı olan hane oranı, hanehalkının sahip olduğu cep telefonu, internete bağlanabilen 

TV ve bilgisayar oranı, bilişim teknolojisi kullanımını tetiklediği düşünülen internet kullanma 

oranları da giderek artmaktadır. 

Hanehalkının yıllara göre sahip olduğu bilişim teknolojisi ürünleri kullanım oranı, internete 

erişim imkânı olan hane oranı, 16-74 yaş bireylerde bilgisayar ve internet kullanma oranları, 

internete bağlı araçlara sahip hane oranları Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerinden 

derlenerek Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Türkiye’de Hanehalkının Sahip Olduğu Bilişim Teknolojisi Ürünleri Oranı (2011-

2015) 
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Bilişim Teknolojisi  2011 2012 2013 2014 2015 

Masaüstü bilgisayar 34,3 31,8 30,5 27,6 25,2 

Taşınabilir bilgisayar (Dizüstü, netbook vb.,tablet) 22,6 27,1 37,6 40,1 43,2 

Cep telefonu (Akıllı telefonlar dahil) 91,9 93,2 93,7 96,1 96,8 

Sabit hatlı telefon 51,4 45,5 37,9 34,6 29,6 

Oyun konsolu 3,8 4,6 5,0 5,6 5,3 

İnternete bağlanabilen TV  - - 7,3 12,4 20,9 

Dijital fotoğraf makinesi / kamera  27,8 27,1 28,1 27,2 23,4 

DVD / VCD / DivX oynatıcı 40,5 35,0 30,6 29,2 25,0 

Hiçbiri 0,2 2,9 3,1 1,8 1,5 

Kaynak: TÜİK, 2011-2015 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması İstatistikleri 

Tablo 1’den de görüldüğü gibi bilişim teknolojileri arasında hanehalkında en fazla sahip 

olunan bilişim teknolojisi cep telefonudur. Cep telefonu kullanımı her geçen yıl artmakta iken 

sabit hatlı telefon kullanımı azalmaktadır. Masaüstü bilgisayarların kullanım oranı azalmakta 

iken, taşınabilir bilgisayarların kullanım oranı artmaktadır. Bu artışlar ve azalışlar gelişen 

teknolojinin sonuçları olarak yorumlanabilir. 

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Bu çalışmada ele alınan bireylerin sahip oldukları bilişim teknolojileri ürünleri sayısını 

belirleyen faktörlerin araştırılması ile ilgili literatürde herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bilişim teknolojileri kullanımı ile ilgili literatür incelendiğinde, genellikle bilgisayar ve 

internet kullanımını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bilgisayar ve internet kullanımını 

etkileyen faktörler arasından yerleşim yeri, gelir, yaş, cinsiyet, eğitim durumu, istatistiki bölge 

birimleri üzerinde durulmuştur. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda sunulmuştur. 

Bilgi teknolojileri sahiplik ve kullanımının tüm Türkiye’de ölçüldüğü ilk çalışma 1997 yılında 

TÜBİTAK BİLTEN tarafından yapılan “Yetenek ve Kullanım Saptaması” konulu saha 

araştırmasıdır. TÜBİTAK BİLTEN “Bilgi Teknolojileri Yaygınlık ve Kullanım Araştırması-

2000” (BTYKA-2000) adıyla yeni bir araştırma başlatmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına 

göre hanelerdeki gelir düzeyi yükseldikçe bilişim teknolojileri sahipliği artmaktadır. BTYKA-

2000 araştırmasının sonuçlarına göre eğitim seviyesi yükseldikçe televizyon, cep telefonu, 

bilgisayar gibi bilişim teknolojilerine olan sahiplik oranı artmaktadır. Kentli erkeklerin cep 

telefonu sahipliği oranı kadınlara göre daha fazladır. Bilgisayar sahipliğinde en düşük oran 

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde görülmektedir. Kaye (2000), Birleşik Devletlerde yaklaşık 

50000 hanehalkı verisini kullanarak yaptığı araştırmada, engelli olan ve engelli olmayanları 

karşılaştırmış, iki grupta da bilgisayara sahip olma ve internet kullanma değişkenleriyle yaş 

arasında negatif ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı zamanda engelli olanlar ve engelli 

olmayanlar için eğitim seviyesi ve gelir ile bilgisayar sahipliği ve internet kullanımı 

arasındaki ilişki pozitif bulunmuştur. Çalışmada, engelli olan ve engelli olmayan internet 

kullanıcıları arasında interneti e-mail göndermek ve bilgi aramak amacıyla kullananların en 

fazla olduğu dikkati çekmektedir. Armstrong vd. (2003) verilerini 2001 Avustralya Devlet 
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İstatistiklerinin Çevre Profilinden aldığı internet ve bilgisayar kullanımını; yaş, cinsiyet ve 

bölgeye göre yorumlamıştır. Kadınlarda bilgisayar kullanma oranı erkeklere göre tüm 

bölgelerde daha azdır. İnternet ve bilgisayar kullanımı büyük şehirlerde daha fazladır. Gelir 

ise BİT kullanımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Cerno ve Pérez (2005)’in 

İspanya'daki internet talebini analiz etmek için yaptıkları çalışmada evlerdeki geniş bant 

erişimi ve internet kullanım yoğunluğunun tahmininde multinominal logit model 

kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre İspanya nüfusunun % 25,2'sinin evde internet 

erişimi vardır. Fakat yarısından daha azı geniş bant internet kullanır. İnternet talebi yerleşim 

ve yaş ile negatif, gelirle pozitif ilişkilidir. İnternet kullanan insanların yarısından fazlası (100 

000'den daha fazla insan) büyük şehirlerde yaşamaktadır. Çeviker ve Sarıdoğan (2006)’da 

yenilik ve bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım düzeyi arasındaki ilişki çözümlenerek, BİT 

yaygınlık düzeyi ile yenilikler arasındaki ilişki panel nedensellik tekniği ile analiz edilmiştir. 

Yenilik üretimi ve BİT harcamaları ekonometrik olarak sınanmıştır. Bunun için Dünya 

Bankası sınıflamasına göre yüksek gelir grubuna sahip 22 OECD ülkesine ait 1992-2002 

dönemi verileri baz alınarak panel nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. BİT harcamalarına 

ilişkin veriler, esas olarak International Data Corparition tarafından sağlanan verilerle 

hazırlanmış olan ‘’World Information Technology and Services Alliance, Digital Planet 2002: 

The Global Information Economy’’ isimli çalışmaya dayanmakta ve Dünya Bakası veri tabanı 

üzerinden ulaşılmaktadır. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, yenilik üretimi 

üzerinde BİT harcamalarının ve okullarda bilgisayar kullanımının olumlu etkisi olduğu 

görülmüştür. Diğer bir ifadeyle bu değişkenler ile yenilik üretimi arasında bir nedensellik 

bağlantısı bulunmaktadır. 

Köse vd. (2007), evrenini PAÜ Buldan MYO öğrencileri oluşturduğu araştırmalarında, PAÜ 

Buldan MYO bünyesinde bulunan Muhasebe, Dış Ticaret ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik 

programına devam etmekte olan toplam 277 (155 kız, 122 erkek) öğrenciye anket 

uygulamıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda cinsiyet, program, bilgisayar ve internet 

erişim değişkenleri bakımından, 0.05 düzeyinde anlamlı bir fark aranmış, bunun için bağımsız 

grup testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan Buldan 

MYO öğrencilerinin interneti kullanma amaçlarında yüksek oranlar dikkate alındığında, 

%34,7’si interneti araştırma amaçlı, %19,9’u iletişim (e-posta) %12,6’sı araştırma ve iletişim, 

%5,5’i eğlence amaçlı, %2,5’i hepsi için kullanmakta ve %11,6’sı hiçbirini 

kullanmamaktadır. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bilgisayar ve internet kullanımına 

yönelik daha olumlu tutum göstermektedir. Bir bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olan 

öğrenciler sahip olmayanlara göre bilgisayar ve internet kullanımına yönelik daha olumlu 

tutum göstermektedir.  Alonso vd. (2009), 38 Afrika ülkesinin 1996-2005 yılları arasındaki 

verilerini kullanarak panel veri analizi yapmışlardır. Bu araştırmaya göre gelir Afrika 

ülkelerinde yaygın olmayan internet kullanımını etkilemektedir. Penard ve Poussing (2010) 

çalışmalarında Luxembourg Hanehalkı Araştırmasından faydalanarak internet kullanıcılarının 

sosyal sermayelerini geliştirebilmek için sosyal aktivitelere yaptıkları yatırımı anlamayı 

amaçlamış, bu amaç doğrultusunda online sosyal sermaye yatırımlarının belirleyicilerini 

araştırmak için Probit model kullanılmışlardır. Araştırmanın sonucuna göre, internet kullanım 
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olasılığının yaş ile negatif, eğitim ve gelirle pozitif ilişkisi vardır. İnternet kullanımı diğer 

bilişim teknolojilerinin tamamlayıcısıdır. Sosyal sermayenin internet kullanımı üzerinde 

pozitif fakat sınırlı etkisi vardır. Kentsel bölgelerde yaşayan bireyler akrabalarıyla kontak 

kurma eğilimindedir. Cankorkmaz (2010), örneklemini İİBF ve Mühendislik Fakültesi 

öğrencilerinin oluşturduğu araştırmasında anket yönteminden faydalanarak herhangi bir 

durumu saptamayı hedefleyen “betimsel” araştırma ile değişkenleri ve değişkenler arası 

ilişkileri tanımlamaya yarayan “bağıntısal” araştırma modelini kullanmıştır. Öğrencilerin 

%78,1’i (473) araştırma, öğrenme ve ödev yapmak amacıyla internet kullandığını belirtmiştir. 

Ki-kare bağımsızlık testlerinden Pearson’s Ki-kare analizi ile test değerlerine bakılmıştır. 

Yapılan analiz sonucu, bilgisayar sahipliği açısından cinsiyetler arası herhangi bir fark 

bulunmamıştır. Bilgi teknolojileri (cep telefonu, dizüstü bilgisayarı ve masaüstü bilgisayar ve 

internet) sahipliği açısından fark önemsizdir. Cinsiyet ile bilgisayar kullanım düzeyi ve 

bilgisayar kullanım sıklığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

ailelerinin gelir düzeyi arttıkça bilişim teknolojilerine sahip olma oranları doğru orantılı 

olarak artmıştır. Urhan ve Kızılca (2011), ilkokul ve ilköğretim / ortaokul ve dengi 

okullardaki kadın ve erkeklerin anketin yapıldığı dönemdeki son üç ay içerisindeki internet 

kullanımlarının 2007 – 2010 yılları arasında yaklaşık olarak 2 katına çıktığını belirtmişlerdir. 

Burada göze çarpan önemli bir nokta ise artan eğitim seviyesinin doğrudan internet 

kullanımına yansıması ve bu artışın internete giren kadın ve erkekler arasındaki farkı 

hissedilir bir şekilde azaltmasıdır.  İnternet kullanan bireylerin iş gücüne katılımlarına göre 

bakıldığında ise işgücüne dâhil olanlarda işsizlerin, işverenler ve ücretli ve maaşlı / yevmiyeli 

çalışanlara yakın bir oranda internet kullandıkları ve 2007 – 2010 döneminde özellikle 

işverenlerin ve işsizlerin internet kullanımının %10’ların üzerinde arttığı görülmektedir. 

İşgücüne dâhil olmayan bireylerden ise %90’ın üzerinde bir oranla öğrenciler interneti en çok 

kullanan grup olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumunun verileri 

kullanılmıştır.  

Yeni Zelanda İstatistik Kurumunun yayınlamış olduğu 2012 Hanehalkı Bilişim ve İletişim 

Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, 2009-2012 yılları arasında yaş ile internet 

kullanımı arasında negatif bir ilişki olup, internet kullanımı kentsel kesimde kırsal kesime 

göre daha fazladır. Heshmati vd. (2013), Iraktaki internet kullanım yoğunluğunu analiz etmek 

için logit model kullanmıştır. Veriler Dış İşleri Bakanlığı ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı 

tarafından Nisan 2009’da toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre daha yüksek eğitim 

seviyesi daha yüksek internet kullanımıyla ilişkilidir. İnternet kullanımı yaş ile ilişkili 

değildir. Kişinin bulunduğu lokasyon internet kullanım yoğunluğunu etkilemez. Erkekler ise 

kadınlardan daha fazla internet kullanmaktadır. Heo vd. (2014)'nin Ulusal Kore Araştırmasını 

kullanarak yaptıkları ve 57857 ortaokul ile lise öğrencisini kapsayan araştırmalarında internet 

bağımlılığıyla ilişkili faktörleri belirlemek için çok aşamalı regresyon modelleri 

kullanılmıştır. İnternet kullanım alışkanlığı ile okul seviyesi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Kız okullarındaki kız öğrencilerin internet bağımlılığı karma okullardaki kız 

öğrencilerin internet bağımlılığından daha muhtemeldir. Toso vd. (2015), küresel sayısal 

uçurumu ölçmede kullanılmak üzere Uluslararası Telekom Birliği (UTB) tarafından ülkeler 
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bazında her yıl hazırlanmakta olan BİT Gelişmişlik Endeksi Türkiye’nin değişik bölgeleri için 

hesaplanmış ve değerlendirilmiştir. Veriler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu’nun 

yayınladığı “Yıllık İl İstatistikleri” ve Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı “Hane Halkı 

Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” kullanılarak 2012 yılı için toplanmıştır. Sayısal 

uçurumu hesaplamada kullanılan BİT Gelişim Endeksi Türkiye’nin 12 istatistiki bölgesi için 

hesaplanmış ve Türkiye’deki mevcut sayısal uçurum hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. 

Türkiye’nin tüm bölgeleri arasında sayısal farklılıklar bulunduğu, özellikle doğusu ile batısı 

arasındaki ciddi bir sayısal uçurum farkı olduğu sonucuna varılmıştır.  

3.METODOLOJİ 

3.1. Sayma Veri Modeli 

Sayıma dayalı olarak elde edilen verilerle oluşturulan değişkenlere sayma değişken denir. Bir 

hanede belirlenen bir süreç içerisinde sahip olunan bilişim teknolojileri sayısı, bir firmanın bir 

yıl boyunca yaptığı patent başvurusu sayısı, bir günde gerçekleşen trafik kazaları sayısı gibi 

kesikli değişkenler sayma değişkenlere örnek olarak verilebilir. Sayma verilerle oluşturulan 

regresyon modellerinde bağımlı değişken negatif olmayan tam sayı değeri alır (Cameron ve 

Johansson, 1997: 203). Sayma verilerle elde edilen modeller özel bir regresyon türüne 

sahiptir. Sayma verilerinden oluşan değişkenler için doğrusal regresyon modelinin 

uygulanabileceği düşünülür. Ancak sürekli olmayan değişkenlerle doğrusal regresyon 

modelinin kullanılması halinde sonuçlar, etkin olmayan, tutarsız ve sapmalı olabilir. 

Değişkenin kesikli olması normallik varsayımıyla çelişir. Ayrıca bağımlı ve bağımsız 

değişkenler arası ilişkinin doğrusal olmaması, klasik doğrusal regresyon analizini alternatifler 

arasından çıkartır (Sezgin ve Deniz 2004: 18). Bağımlı değişkenin belirli bir zaman aralığında 

ortaya çıkan olayları göstermesi durumunda klasik regresyon uygulanması tahmin edilen 

katsayıların sapmalı olmasına neden olacağından Poisson regresyonun uygulanması daha 

uygundur.  

Bağımlı değişkenin beklenen değerini açıklayıcı değişkenlerin bir fonksiyonu olarak ifade 

eden Poisson regresyon modeli birçok analizin başlangıç noktası olarak düşünülür. Poisson 

regresyon modeli sayımla ifade edilen verilerin analizi için en sık kullanılan, en basit ve en 

temel yöntemdir. Bu model ile sayımın olasılığı, Poisson dağılımı ile belirlenir. (Deniz, 2005: 

60). 

Poisson dağılımı belirli bir zaman aralığında meydana gelen bağımsız ve rastgele olayları 

modellemek amacıyla kullanılmaktadır. (Sezgin ve Deniz, 2004: 18). λ>0 olmak üzere 

Poisson dağılımına ilişkin olasılık fonksiyonu, 

𝑃(𝑦𝑖|λ𝑖 𝑥𝑖) =  
𝑒−λ𝑖λ𝑦𝑖

𝑦𝑖!
⁄                (1)    

   𝑦𝑖 = 0 1 2 ………                     
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olarak verilmektedir (Cameron ve Trivedi, 1986: 61). yi olayların meydana gelme sayısı, xi 

bağımsız değişkenler vektörü, λi ise zaman birimi başına olayların tekrarlanma oranı, yani yi 

bağımlı değişkeninin ortalamasıdır (Koç vd., 2013: 4; Şahin 2002: 174). xi verildiğinde yi 

bağımlı değişkeninin yukarıda verilen olasılık fonksiyonu ile Poisson dağıldığı varsayılır.  

Poisson dağılımda λi > 0 geçerlidir. λ arttığı zaman dağılımın yayılımı sağa doğru kaymakta, 

sıfır sayma değerinin olasılığı azalmakta, Poisson dağılımı normal dağılıma yaklaşmaktadır 

(Long ve Freese, 2006: 350). Varyans ortalamaya eşittir. Var(y)=E(y)=λ. Ancak çoğu zaman 

bu eşitliği sağlamak mümkün olmamaktadır. Uygulamada genellikle ortalamadan daha büyük 

varyansa sahip verilerle karşılaşılır (Rodr´ıguez, 2013: 1). Poisson dağılımını oluşturan ancak 

Poisson sürecinin varsayımlarındn biri de olayların birbirinden bağımsız olmasıdır. Ancak 

bağımsızlık çoğu zaman gerçekleşmemektedir. 

Kesikli ve kategorik olmayan bağımlı değişkene sahip Poisson regresyon modeli;  

                                                                 (2) 

olarak tanımlanabilmektedir. β =(β0, β1 ,….. βk) tahmin edilen regresyon parametresi olarak 

karşımıza çıkmaktadır (MirandaMoreno vd., 2005: 6). Poisson regresyon çözümlemesinde 

kullanılan Maksimum olabilirlik yönteminde kestirimler log-olabilirlik fonksiyonunu en 

büyük yapacak şekilde seçilmelidir. Poisson regresyon analizi, bir sayma değişken çıktısının 

Poisson dağılımı gösterdiğini varsaymaktadır. Poisson dağılımında beklenen değer ve 

varyansın eşitliği söz konusudur (Dobson 2002: 52). Ortalama ve varyansın eşitliği eşit 

yayılım olarak ifade edilmektedir. Poisson dağılımında varyansın ortalamadan büyük olması 

aşırı yayılım (overdispersion), küçük olması ise eksik yayılım olarak tanımlanmaktadır 

(McCullagh ve Nelder 1983:198; Dobson, 2002: 172). Aşırı yayılım durumunda standart 

hatalar olduğu değerden daha küçük,  t istatistik değerleri de olduğundan daha büyük 

olacaktır. Eğer aşırı yayılım durumu hesaba katılmadan parametre tahminleri yapılırsa 

parametre tahminlerinin standart hataları olduğundan daha düşük çıkacaktır. Bunun 

sonucunda model için açıklayıcı değişkenlerin seçiminde yanlışlık yapılmış olur. Aşırı veya 

eksik yayılım durumunda Poisson Regresyon Modelinden elde edilen tahminler tutarlı fakat 

etkin değildir (Selim ve Üçdoğruk, 2003: 15). Bundan dolayı bu çalışmada maksimum 

olabilirlik tahmin yöntemi yerine Quasi Maksimum Olabilirlik Tahmin Yönteminden 

faydalanılmıştır. 

3.2.  Bootstrap Tekniği 

Bu çalışmada hem yetişkin hem de çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri 

sayısının modellenmesinde Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik Tahmin Yönteminden 

faydalanılmış ve Robust Poisson regresyon modeli tahmin edilmiştir. Elde edilen tahminlerin 

geçerliliğini araştırmak amacıyla bootstrap tekniğine başvurulmuştur.  

Loge(Y) =0 + 1 X1 + 2 X2 +…+ k Xk 
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Parametre tahminlemede gözlemlerin tümünün kullanılması zaman, emek ve maliyete yol 

açacağından popülasyonu iyi temsil eden örneklere ihtiyaç duyulabilir. Bu sorunun altından 

kalkmak için bir veri setindeki gözlemlerin rastgele yer değiştirmesiyle yeniden örneklenerek 

tekrarlanan N hacimli örnekler oluşturulmaktadır. Bu örneklerin her biri bootstrap 

(özyükleyici) örnek diye adlandırılır ve ilgili parametrenin bir tahminini verir. Bu oluşum çok 

kez tekrarlandığında tahmin edicinin değişkenliği hakkında istenilen bilgiye ulaşılır 

(Bekiroğlu vd., 2013: 64).  

Herhangi bir Sj
*
 istatistiği N adet gözlemden oluşan bir veri seti üzerinde Bootstrap yöntemi 

kullanılarak açıklanabilir. x = ( x₁, x₂, x₃,…,  ) gözlemlerinden oluşan veri setinden 1/N 

kadar olasılıkla şansa bağlı iadeli seçim yapılarak elde edilen N bireylik B adet Bootstrap 

örnek veri setleri  x = ( x₁*, x₂*, x₃*,…,  
 ) oluşturulur. Söz konusu istatistik her bir 

Bootstrap örneği için hesaplanır. 

Şekil 1’de bootstrap yöntemi şematik olarak gösterilmektedir. Orijinal  verilerden  yer  

değiştirmeyle  şansa  bağlı  olarak  seçilen dört elemanlık B adet Bootstrap örneğinden Sj
*
 

istatistiğine ait Bootstrap tahminleri ( i , j  1,2,…,B ) elde edilmektedir. Bu tahminler daha 

sonra ortalama ve varyansın hesaplanmasında kullanılmaktadır (Takma ve Atıl, 2003: 90-91). 

Bootstrap tekniğinde birçok hipotez testi vardır. Genellikle hipotez testleri tek yönlü veya çift 

yönlü olabilir. Hipotez testi uygulamak için ilk olarak bir test istatistiği hesaplanmalıdır. Test 

istatistiği belirlendiğinde sıfır hipotezi de doğru olduğu zaman örnek dağılımını belirlemeye 

ihtiyaç duyulur (Chernick ve LaBudde, 2011:101-102) 

 

 

Şekil 1: Bootstrap Yönteminin Şematik Gösterimi 
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 4. EKONOMETRİK ANALİZ 

4.1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Bu çalışmada Robust Poisson regresyon modellerinde kullanılan bağımlı değişkenler 

çocukların ve yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısıdır. Hanehalkında 

çocuğun sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının modellenmesinde kullanılan 

bağımsız değişkenler; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, en çok izlenen program türleri, cep 

telefonu kullanım amacı, internet kullanım yeri, bilgisayar kullanma amaçları, internete 

bağlanma sebebiyle daha az vakit ayırılan aktiviteler, internete bağlanma araçları, yerleşim 

yeri, istatistiki bölge birimleri, internet kullanım sıklığı, bilgisayar ve internet kullanma yılı, 

hanehalkı toplam geliridir. Yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının 

modellenmesinde kullanılan bağımsız değişkenler ise; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, internet 

kullanım yeri, işteki durum, ev ve iş yerinde internete bağlanmak için kullanılan cihaz, iş 

dışında internet kullanım amacı, meslek, iş bulmada bilgisayar yeterliliği, yerleşim yeri, 

istatistiki bölge birimleri, hane halkı toplam geliri, bilgisayar kullanım sıklığı, kamu 

kurumlarından bilgi edinme amacı, e-ticaret amacı değişkenleridir. Kullanılan değişkenler 

arasında yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, bölgeler, gelir, eğitim, işteki durum ve meslek 

değişkenleri 0 ve 1 değerleri ile oluşturulan kukla değişkenlerdir. Bu çalışmada kullanılan 

değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2 ve Tablo 3’te sunulmuştur. 

5.2. Bulgular 

Bu çalışmada Türkiye’de hem yetişkin hem de 6-15 yaş arası çocukların sahip olduğu bilişim 

teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörler Robust Poisson Regresyon Modeli 

kullanılarak incelenmiştir. Model sonuçları Tablo 5 ve Tablo 6’da sunulmuştur. Türkiye’de 

hem yetişkin hem de çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri sayısının nispi frekans 

dağılımı ise Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4 incelendiğinde, Türkiye’de hem çocuklar hem de 

yetişkinler için en yüksek frekansa sahip bilişim teknolojileri sayısı 1’dir.  
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Tüm sayma veri model tahminleri incelendiğinde (bkz. Tablo 5 ve Tablo 6), yayılım 

parametresi olan  
2
 değerinin 1’den küçük olduğu yani eksik yayılım durumunun oluştuğu 

gözlenmiştir. Bu durumda standart Poisson regresyon modeline ait parametreler tutarlı olarak 

tahmin edilirken, standart hatalar olduğundan büyük değerlerde tahmin edilecektir (Selim ve 

Üçdoğruk, 2005: 54). Bu yüzden, standart hataların uygun bir yöntemle düzeltilmesi 

gerekmektedir. Eksik yayılımdan dolayı standart Poisson regresyon modelinin 

kullanılmasının uygun olmadığı görülmekle birlikte y sayma değişkeninin hala Poisson 

dağıldığı varsayılmaktadır. Bundan dolayı, bu çalışmada standart Poisson regresyon modeli 

yerine Robust Poisson Regresyon Modeli kullanılmıştır. Modellerden elde edilen tahminlerin 

geçerliliğini araştırmak amacıyla bootstrap tekniğine başvurulmuştur. Bootstrap tekniği 

tekrarlı örnekleme dayalı bir yöntemdir ve analitik çözümlerin mevcut olmadığı ve belli 

varsayımların geçerli olmadığı durumlarda populasyon parametresi hakkında çıkarımların 

yapılmasına izin vermektedir (Selim, 2004). Analizlerde Robust Poisson Regresyon Modeli 

ve Bootstrap standart hataları karşılaştırılmış ve daha küçük standart hataya sahip olan Robust 

Poisson Regresyon Modeli tercih edilmiştir.  

Tablo 5’teki çocuklar için Türkiye geneli Robust Poisson Regresyon Modeline ait marjinal 

etkiler incelendiğinde, hanehalkında çocuğun sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri 

sayısının Güneydoğu Anadolu, Kuzey ve Orta Doğu Anadolu bölgelerinde Doğu Marmara ve 

Batı Anadolu bölgelerine göre daha az olduğu görülmektedir. Türkiye’nin Doğu ve Batı 

bölgeleri arasında gelir seviyesi açısından var olan eşitsizlikler sayısal uçuruma neden 

olmaktadır. Bu çalışmada çocuğun sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı ile yaşı 

arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuklara ait yaş değişkeni incelendiğinde, 

6-15 yaş grubu çocuklar arasında sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının en az 

olduğu yaş grubu 13-15’tir. Türkiye genelinde çocukların internet kullanım sıklığı ve 

bilgisayar kullanım yılı ile çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı 

arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. İnternet kullanım yılının ve eğitim değişkeninin 

çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun aksine Heo vd. (2014)’nin yaptıkları araştırmada 

ortaokul ve lise öğrencilerinin (13-18 yaş) internet kullanım alışkanlığı ile okul seviyesi 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Günümüzde henüz okula başlamayan 

çocukların dahi bilişim teknolojileri ürünlerini kullanabildiklerine rastlanmaktadır. Çocuklar 

okuryazar olsun veya olmasın bilişim teknolojileri ürünlerine sahip olabilmektedir. Cinsiyet 

değişkeni için marjinal etkiler incelendiğinde, erkeklerin sahip olduğu bilişim teknolojileri 

ürünleri sayısı kızlara göre 0,085 kat daha azdır. Kentsel kesimde yaşayan çocuklar kırsal 

kesimde yaşayanlara göre daha fazla bilişim teknolojileri ürünlerine sahiptir. 

Hanehalkı gelirinin artmasıyla çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının 

da arttığı görülmektedir. Hanehalkı geliri 5000 TL ve üzeri olan çocukların sahip olduğu 

bilişim teknolojileri ürünleri sayısı daha fazladır. Gelir, sayısal uçurumun ölçülmesinde 

kullanılan en önemli göstergelerden biridir. Gelir düzeyinin yanı sıra, BİT’e ilişkin altyapının 

çok yetersiz olması, BİT ürünlerine sahip olamama ve BİT kullanabilmek için gerekli bilgi ve 
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beceriye sahip olmama gibi unsurlar, gerek bireylerin gerekse firma ve ülkelerin bilişim 

teknolojilerinden yeterince yararlanamamalarına neden olmaktadır. (Kalaycı, 2013: 148-156). 

Kırsal kesimdeki BİT altyapısı yetersizliği kentsel kesim ile arasında var olan sayısal 

uçurumu artırmaktadır.  

Çocukların bilgisayar kullanma amaçları ele alındığında, oyun oynama ve film izleme 

amacıyla bilgisayar kullanan çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının 

daha fazla ve ders çalışma amacıyla bilgisayar kullanan çocukların sahip olduğu bilişim 

teknolojileri ürünleri sayısının daha az olduğu dikkati çekmektedir. Online oyunlar nedeniyle 

saatlerce bilgisayar başında kalan çocuklarımızın, kendilerini yeterince derslerine 

veremedikleri için eğitimleri aksamakta, sağlıksız ve sosyal iletişimden yoksun büyümeleri 

sonucunda aileleri ve arkadaşlarıyla sık sık sorunlar yaşamaktadırlar. Oyunların eğitimde 

başarılı bir şekilde kullanılması “eğitsel oyunlar” ile gerçekleşebilir. Eğitsel oyunlar 

eğlencenin yanı sıra bünyesinde yarışma, çeldiricilik, hayal ve güvenlik gibi unsurları da 

barındırır (TBMM Bilişim Raporu, 2012:542). Çalışmada en çok izlenen program türü olarak 

filmi tercih eden çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı daha az iken 

belgesel programı izlemeyi tercih eden çocuklarda bu sahipliğin daha fazla olduğu 

görülmüştür. Çocuğun cep telefonu kullanma amaçlarına bakıldığında, iletişim amacıyla cep 

telefonu kullanan çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının bu amaçla 

kullanmayan çocuklara göre 0,119 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 6’da yetişkinlere ait Türkiye geneli Robust Poisson Regresyon Modeli sonuçlarına 

göre, yetişkinlerin yaşı ile sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı arasındaki ilişki 

pozitif ve anlamlıdır. Bu bulgunun aksine Penard ve Poussing (2010) ise internet kullanım 

olasılığı ile yaş arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Cerno ve Pérez 

(2005)’de de internet talebiyle yaş arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Heshmati 

(2013)’nin yaptığı araştırmaya göre ise internet kullanımı yaş ile ilişkili değildir. Kentsel 

kesimde yaşayan yetişkinler kırsal kesimde yaşayanlara göre 0,425 kat, erkekler, kadınlara 

göre 0,201 kat daha az bilişim teknolojileri ürünlerine sahiptir. Bu sonuca paralel olarak 

Cerno ve Pérez (2005) yaptıkları araştırmada internet kullanan insanların yarısından fazlasının 

büyük şehirlerde yaşadığı sonucuna ulaşmışlardır. Heshmati (2013)’nin yaptığı çalışmaya 

göre ise erkekler kadınlardan daha fazla internet kullanmaktadır. Sayısal uçurumun 

ölçülmesinde bireylerin eğitim ve gelir seviyeleri arasındaki eşitsizlik önemlidir. Bu 

çalışmada hanehalkı geliri arttıkça sahip olunan bilişim teknolojileri ürünleri sayısının arttığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguyu destekler şekilde Cerno ve Pérez (2005)’in yaptıkları 

araştırmada da internet talebiyle gelir arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Eğitim seviyesi 

de gelir seviyesi gibi dijitalleşme üzerinde benzer etkiye sahiptir. Eğitim seviyesi düşük 

kişilerin dijital yoksul olma ihtimalleri daha yüksektir (Alhadji Ly, 2011’den aktaran Kalaycı, 

2013: 157). Yetişkinlerin eğitim durumları incelendiğinde bilişim teknolojisi ürünleri 

sahipliği en fazla olan yetişkinlerin lise mezunu olduğu görülmektedir. Eğitim seviyesi 

arttıkça sahip olunan bilişim teknolojileri ürünleri sayısı artmaktadır. Bu sonuca paralel olarak 

Heshmati (2013) daha yüksek eğitim seviyesinin daha yüksek internet kullanımıyla ilişkili 
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olduğu sonucuna ulaşmıştır. Penard ve Poussing (2010) ise internet kullanım olasılığının 

eğitim ve gelir ile arasında pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İşyeri ve internet 

kafede internet kullanmayı tercih eden yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri 

sayısının bu yerleri tercih etmeyen yetişkinlere göre sırasıyla 0,115 ve 0,192 kat daha az, ev 

ve kablosuz bağlantı yapılabilen yerlerde internet kullanmayı tercih eden yetişkinlerin sahip 

olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının bu yerleri tercih etmeyen göre sırasıyla 0,732 ve 

0,151 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Büro elemanı olarak, hizmet sektöründe ya 

da satış departmanında çalışan yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri 

sayısının diğer meslek gruplarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Ev ve işyeri dışında 

internete bağlanmak için cep telefonu ve taşınabilir bilgisayar kullanan yetişkinlerin sahip 

olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı bu araçları kullanmayan yetişkinlere göre daha 

azdır.  

Bölgelere göre marjinal etkiler incelendiğinde, ferdin sahip olduğu bilişim teknolojileri 

ürünleri sayısının Güneydoğu Anadolu, Kuzey ve Orta Doğu Anadolu bölgelerinde Batı 

Marmara, Ege ve İstanbul bölgelerine göre daha az olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 

Türkiye’nin Doğu bölgelerinde Batı bölgelerine göre ferdin daha az bilişim teknolojisi 

ürününe sahip olduğundan söz edilebilir. Bu sonuca zıt olarak Heshmati (2013)’de kişinin 

bulunduğu lokasyonun internet kullanım yoğunluğunu etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. İş 

dışında yazılım indirme ve online eğitim alma amacıyla internet kullanan yetişkinlerin sahip 

olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı daha fazla ve sağlıkla ilgili bilgi alma amacıyla 

internet kullanan yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı daha azdır. Bu 

çalışmada bilgisayar kullanım sıklığı ile yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri 

ürünleri sayısı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca E-ticaret amacıyla 

internet kullanan yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısının diğer 

amaçlarla kullananlara göre daha fazla olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, 2013 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması mikro 

veri seti kullanılarak Türkiye’de hem 6-15 yaş arası çocukların hem de yetişkinlerin sahip 

olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörlerin sayma veri modeli ile 

incelenmesidir. Bu çalışma, Türkiye’de hanehalkında çocuklar ve yetişkinler bazında sahip 

olunan bilişim teknolojileri ürünleri sayısını belirleyen faktörleri ampirik olarak inceleyen ilk 

çalışmadır. Bu çalışmada tüm sayma veri model tahminleri incelendiğinde yayılım 

parametresi olan  
2
 değerinin 1’den küçük olduğu yani eksik yayılım durumunun oluştuğu 

gözlenmiştir. Eksik yayılımdan dolayı standart Poisson regresyon modelinin kullanılmasının 

uygun olmadığı görülmekle birlikte y sayma değişkeninin hala Poisson dağıldığı 

varsayılmaktadır. Bundan dolayı, bu çalışmada standart Poisson regresyon modeli yerine 

Poisson Quasi Maksimum Olabilirlik tahmin yöntemi kullanılmıştır. Modellerden elde edilen 

tahminlerin geçerliliğini araştırmak amacıyla bootstrap tekniğine başvurulmuştur. Analizlerde 
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Robust Poisson Regresyon Modeli ve Bootstrap standart hataları karşılaştırılmış ve daha 

küçük standart hataya sahip olan Robust Poisson Regresyon Modeli tercih edilmiştir. 

2013 yılında Türkiye geneli, kentsel ve kırsal kesimdeki model sonuçları incelendiğinde 

hanehalkında yaşayan çocukların Türkiye’nin Doğu bölgelerinde Batı bölgelerine göre sahip 

oldukları bilişim teknolojileri ürünleri sayısı daha azdır. Kentsel kesimde yaşayanlar kırsal 

kesimde yaşayanlara göre daha fazla bilişim teknolojileri ürünlerine sahiptir. Bu bölgesel 

farklılıklar düşük hanehalkı gelirine bağlanabilmektedir. Yaşın çocukların sahip olduğu 

bilişim teknolojileri ürünleri sayısı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisi varken eğitimin 

durumunun anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Hanehalkı geliri ve sahip olunan bilişim 

teknolojileri ürünleri sayısı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Erkek çocukların sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı kız çocuklara göre daha 

azdır.  

Hanehalkında yetişkinlerin yaşı ile ferdin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı 

arasındaki ilişki pozitif ve anlamlıdır. Kentsel kesimde yaşayan yetişkinler kırsal kesimde 

yaşayanlar yetişkinlere göre ve kadınlar erkeklere göre daha fazla bilişim teknolojileri 

ürünlerine sahiptir. Doğu bölgelerde batıya göre sahip olunan bilişim teknolojileri ürünleri 

sayısının daha az olduğu görülmektedir. Bu durum düşük hanehalkı geliri ve düşük eğitim 

seviyesi gibi sebeplere açıklanabilmektedir. Hanehalkı geliri ile yetişkinlerin sahip olduğu 

bilişim teknolojileri ürünleri sayısı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yetişkinlerin meslek grubuna göre sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı 

değişkenlik göstermektedir. Büro elemanı olarak çalışan, hizmet sektöründe ve satış 

departmanında çalışan yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı nitelik 

gerektirmeyen mesleklerde çalışan yetişkinlere göre daha fazladır. Nitelikli tarım ve 

ormancılık alanında çalışan, sanatkar olan, tesis ve makina operatörü olarak çalışan 

yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı nitelik gerektirmeyen 

mesleklerde çalışan yetişkinlere göre daha fazladır. Kendi hesabına ve ücretli, maaşlı ve 

yevmiyeli çalışan yetişkinlerin sahip olduğu bilişim teknolojileri ürünleri sayısı işveren olarak 

çalışan yetişkinlere göre daha azdır.  

Hem çocuklar hem de yetişkinlere göre yapılan analizler sonucunda 2013 yılında Türkiye’de, 

farklı yaş gruplarında, cinsiyete, yerleşim yerine, bölgelere ve hanehalkı gelirine göre sayısal 

uçurum olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilişim teknolojilerine erişimde sayısal uçurumun 

ölçülmesinde en önemli göstergeler, bireylerin sahip olduğu bilişim teknolojileri sayısı ve 

internet erişimi miktarıdır. Ev kullanıcıları açısından sayısal uçurumda en önemli iki kriter 

gelir ve eğitim seviyeleri olup, diğer kriterler arasında hanehalkı büyüklüğü, yaş, cinsiyet, ırk, 

lisan ve konum gibi temel öğeler yer almaktadır. Bilgisayar sahipliği ve internete erişim, 

hanehalkının gelirine bağlı olarak önemli bir şekilde değişkenlik göstermekle birlikte, düşük 

gelir gruplarının erişiminde bir artış gözlenmektedir. 

Ülkemizde bilişim teknolojilerine erişimdeki adaletsizliğin yani sayısal uçurumun giderilmesi 

gerekmektedir. Sayısal uçurumla mücadelede atılacak ilk ve en önemli adım teknolojik 
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altyapının ülkenin her bölgesinde yeterli ve etkili bir şekilde oluşturulmasıdır. BİT'lere 

yönelik halkın bilinç ve eğitim düzeyinin artırılması, sahiplik düzeyinin yükseltilmesi için 

çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Okullarda bulunan Bilişim Teknolojileri sınıflarının ders 

saatleri dışında da kullanıma açılmasıyla çevre halkının da bu sınıflardan gereğince 

yararlanması planlanmalıdır. Ancak bu tür çalışmaların etkili bir şekilde yürütülebilmesi için 

gerekli donanım ve insan gücü desteği sağlanmalıdır. Erişim ve donanım ücretlerini 

düşürecek etkin politika ve stratejiler uygulamaya konulmalı, halka ucuz bilgisayar kredileri 

verilerek bilgisayara sahip olma olanağı elde etmeleri sağlanmalıdır. Farklı bölgelerde ve 

değişik gelir düzeylerine sahip gruplar arasında İnternet'e erişim açısından gözlenen uçurumu 

önlemeye yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Özellikle eğitim alanında teknolojiye yapılan 

yatırımlar etkili bir çalışma ve planlamadan sonra uygulamaya konulmalıdır. Aksi halde 

elektriği veya İnternet bağlantısı olmayan okullarda kurulan BİT laboratuvarları atıl 

kapasitede kalabilecektir. Teknolojinin eğitim sisteminde doğru kullanılabilmesi ve olası 

yararlarının üst düzeyde gerçekleştirilebilmesinde öğretmenler anahtar konumda 

bulunmaktadırlar. Bu nedenle öğretmenlerin teknolojiyi programlarla bütünleştirme 

konusunda gerekli eğitimi almalarının gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Ayrıca 

öğretmenlerin meslek içinde eğitilmeleriyle ilgili önlemler alınmalı ve bu amaçla gerekli 

finansal destek sağlanmalıdır (Seferoğlu vd, 2008). 

Bu çalışmada yapılan analiz ve uygulamaların gelecekte yapılacak çalışmalarla 

genişletilebilmesi mümkündür. Literatürde farklı ekonometrik modeller aracılığıyla farklı 

yıllarda yapılacak olan çalışmaların karşılaştırılması geleceğe yönelik bilişim teknolojileri 

konusunda oluşturulacak politikalara önemli katkılar sağlayacaktır. 
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler (Çocuk) 

 Ortalam

a 

Standar

t  

Sapma 

Bilişim teknolojileri sayısı 2.538 1.718 

İnternet Kullanım Sıklığı 2.007 1.722 

Yaş   
6-9 Yaş(Temel Sınıf) 0.378 0.485 

10-12 Yaş 0.302 0.459 
13-15 Yaş 0.320 0.466 

Cinsiyet   

Erkek 0.523 0.499 
Kadın(Temel Sınıf) 0.476 0.499 

Yerleşim Yeri   

Kent 0.689 0.463 
Kır(Temel Sınıf) 0.311 0.463 

Bölgeler   

İstanbul, Batı Marmara, Ege 0.235 0.424 
Güneydoğu Anadolu 0.157 0.364 

Akdeniz,Orta Anadolu 0.177 0.381 

Batı ve Doğu Karadeniz 0.091 0.287 
Kuzey ve Orta Doğu Anadolu 0.175 0.380 

Doğu Marmara, Batı Anadolu(Temel Sınıf) 0.164 0.370 

Gelir Aralığı   

1500 TL'den az (Temel Sınıf) 0.722 0.448 

1500-2500 0.161 0.367 
2500-5000 0.102 0.302 

5000 ve üzeri 0.015 0.122 

Eğitim   
Mezun Değil(Temel Sınıf) 0.505 0.265 

İlkokul 0.352 0.499 

Ortaokul 0.065 0.477 
Lise 0.076 0.247 

En Çok İzlenilen Program Türleri   

Çizgi film 0.706 0.455 
Film 0.621 0.485 

Belgesel 0.197 0.398 

Spor 0.236 0.424 

Cep Telefonu Kullanma Amacı   

Konuşma 0.232 0.422 

Mesajlaşma 0.163 0.369 
İnternet 0.077 0.267 

Oyun 0.167 0.373 

Bilgisayar Kullanma Yılı 1.749 2.028 

İnternet Kullanma Yılı 1.402 1.856 

Bilgisayar Kullanma Amaçları   

Oyun 0.492 0.499 
Ders 0.469 0.499 

Film 0.303 0.459 

İnternet Kullanım Yeri   
Ev 0.322 0.467 

Anne Babanın İşyeri 0.035 0.185 

Eğitim Görülen Yerler 0.147 0.354 
İnternet Kafe 0.113 0.317 

Kablosuz Bağlantı Yapılabilen Yerler 0.148 0.355 

İnternete Bağlanma Araçları   

Masaüstü Bilgisayar 0.381 0.485 

Taşınabilir Cihazlar (Dizüstü,Tablet,Cep 

Telefonu) 0.177 0.382 
Oyun Konsolu(Playstation,Wii,Xbox) 0.004 0.069 

İnternete Bağlanabilen Televizyon(Smart TV) 0.002 0.053 

İnternete Bağlanıldığı İçin Daha Az Zaman 

Ayrılan Faaliyetler   

Uyku 0.054 0.227 

Kitap Okuma 0.154 0.361 
Sosyal Aktivite 0.055 0.229 
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Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler (Yetişkin) 

 Ortalama Standart 

Sapma 

Bilişim Teknolojileri Sayısı 2.694 1.693 

Bilgisayar Kullanım Sıklığı 1.519 1.817 

Yaş   

16-24 yaş (Temel Sınıf) 0.194 0.395 
25-34 yaş 0.213 0.409 

35-44 yaş 0.208 0.405 

45 ve üzeri 0.384 0.486 

Yerleşim Yeri   

Kent 0.712 0.452 

Kır (Temel Sınıf) 0.287 0.452 

Cinsiyet   

Erkek 0.491 0.499 

Kadın (Temel Sınıf) 0.508 0.499 

Eğitim   

Mezun Değil (Temel Sınıf) 0.160 0.366 

İlkokul 0.351 0.477 

Ortaokul 0.180 0.384 

Lise 0.187 0.390 

Üniversite ve Üzeri 0.120 0.325 

Meslek   

Silahlı Kuvvetler,Yöneticiler ve Profesyonel Meslekler 0.062 0.241 

Yardımcı Profesyonel Meslekler 0.011 0.107 
Büro,Hizmet ve Satış Elemanları 0.105 0.307 

Nitelikli Tarım, Ormancılık, Sanatkarlar, Tesis ve Makina 

Operatörleri 0.092 0.290 
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler (Temel Sınıf) 0.144 0.351 

İşteki Durum   

Kendi Hesabına 0.076 0.265 
Ücretli, Maaşlı, Yevmiyeli Çalışan 0.287 0.452 

Ücretsiz Aile İşçisi 0.037 0.190 

İşveren (Temel Sınıf) 0.015 0.123 

İnternet Kullanım Yeri   

Ev 0.302 0.459 

İşyeri 0.145 0.352 
İnternet Kafe 0.068 0.252 

Kablosuz Bağlantı Yapılabilen Yerler 0.048 0.214 

Ev ve İşyeri Dışında İnternete Bağlanmak İçin Kullanılan 

Cihaz   

Cep Telefonu 0.249 0.432 

Taşınabilir Bilgisayar 0.347 0.476 

Bölgeler   

Batı Marmara,Ege,İstanbul(Temel Sınıf) 0.309 0.462 

Doğu Marmara,Batı Anadolu 0.190 0.393 
Akdeniz,Orta Anadolu 0.167 0.373 

Batı ve Doğu Karadeniz 0.118 0.323 

Kuzey ve Ortadoğu Anadolu 0.117 0.322 
Güneydoğu Anadolu 0.094 0.293 

Gelir   
1500 ve daha az 0.629 0.483 

1500-2500 0.217 0.412 

2500-5000 0.133 0.339 
5000 ve daha fazla(Temel Sınıf) 0.020 0.142 

İş Dışında İnternet Kullanma Amacı   

E-posta Gönderme 0.254 0.435 
Sosyal Gruplara Katılım 0.301 0.459 

Sağlıkla İlgili Bilgi Arama 0.244 0.430 

Yazılım İndirme 0.078 0.268 
Online Eğitim Alma 0.034 0.182 

Online İş Arama, İş Başvurusu 0.051 0.221 

Seyehat İşlemleri 0.106 0.308 
Banka İşlemleri 0.099 0.290 

Kamu Kurumu Sitelerinden Bilgi Edinme Amacı 0.178 0.383 

E-Ticaret Amacı 0.110 0.313 

Yeterli Bilgisayar Bilgisi Olanlar 0.160 0.368 
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Tablo 4:Türkiye’de Çocuk ve Yetişkinlere Ait Bilişim Teknolojileri Ürünleri Sayısının 

Nispi Frekans Dağılımı  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 Çocuk Yetişkin 

Bilişim Teknolojileri 

Sayısı 
Frekans 

Nispi 

Frekans 
Frekans Nispi Frekans 

0 140 0,018 657 0,022 

1 2729 0,351 8365 0,283 

2 1724 0,222 6802 0,230 

3 1161 0,149 5089 0,172 

4 922 0,119 4069 0,138 

5 559 0,072 2495 0,084 

6 313 0,040 1309 0,044 

7 139 0,017 527 0,018 

8 72 0,009 210 0,007 

9 20 0,003 54 0,002 

Toplam 7779 1 29577 1 
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Tablo 5: Çocuklara Ait Robust Poisson Regresyon Modeli ve Bootstrap Tahminleri 
 

  Robust Poisson Regresyon Modeli Bootstrap(B=2000) 

 Katsayı Std. Hata z değeri Marjinal 

etki 

Std. Hata Güven aralığı Sapma 

İnternet Kullanım Sıklığı 0.057 0.0066 8.720*** 0.129 0.0066 0.044 0.070 0.00000 

Yaş         

10-12 Yaş -0.078 0.0148 -5.300*** -0.174 0.0148 -0.107 -0.049 0.00000 

13-15 Yaş -0.129 0.0197 -6.530*** -0.283 0.0197 -0.167 -0.090 0.00000 

Cinsiyet         

Erkek -0.037 0.0115 -3.270*** -0.085 0.0119 -0.061 -0.014 -0.00040 

Yerleşim Yeri         

Kent 0.144 0.0132 10.870*** 0.315 0.0137 0.117 0.171 -0.00050 

Bölgeler         

İstanbul, Batı Marmara, Ege -0.021 0.0144 -1.470 -0.047 0.0147 -0.050 0.007 -0.00030 

Güneydoğu Anadolu -0.197 0.0192 -10.260*** -0.416 0.0190 -0.235 -0.160 0.00020 

Akdeniz,Orta Anadolu -0.046 0.0167 -2.790*** -0.103 0.0166 -0.079 -0.013 0.00001 

Batı ve Doğu Karadeniz -0.071 0.0197 -3.620*** -0.156 0.0197 -0.110 -0.032 0.00000 

Kuzey ve Orta Doğu Anadolu -0.167 0.0184 -9.070*** -0.350 0.0181 -0.202 -0.131 0.00030 

Gelir Aralığı         

1500-2500 0.231 0.0140 16.440*** 0.565 0.0142 0.203 0.259 -0.00020 

2500-5000 0.345 0.0166 20.760*** 0.895 0.0166 0.312 0.377 -0.00000 

5000 ve üzeri 0.464 0.0283 16.380*** 1.321 0.0287 0.408 0.521 -0.00040 

Eğitim         

İlkokul 0.018 0.0228 0.820 0.042 0.0226 -0.025 0.063 0.00020 

Ortaokul 0.023 0.0248 0.970 0.054 0.0246 -0.024 0.072 0.00020 

Lise 0.006 0.0309 0.210 0.014 0.0310 -0.054 0.067 -0.00001 

En Çok İzlenilen Program Türleri         

Çizgifilm -0.014 0.0131 -1.100 -0.032 0.0132 -0.040 0.011 -0.00001 

Film -0.027 0.0113 -2.450** -0.062 0.0117 -0.050 -0.004 -0.00040 

Belgesel 0.051 0.0124 4.140*** 0.117 0.0123 0.027 0.075 0.00004 

Spor 0.011 0.0132 0.900 0.026 0.0132 -0.014 0.037 -0.00000 

 Not: ***, ** ve *, sırasıyla  %1, %5 ve %10 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlılığı gösterir. 
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Tablo 5: Çocuklara Ait Robust Poisson Regresyon Modeli ve Bootstrap Tahminleri 

(Devamı) 
 

 

  Robust Poisson Regresyon Modeli Bootstrap(B=2000) 

 Katsayı Std. Hata z değeri Marjinal etki Std. Hata Güven aralığı Sapma 

Cep Telefonu Kullanma Amacı         

Konuşma 0.052 0.0198 2.650*** 0.119 0.0201 0.013 0.091 -0.0003 

Mesajlaşma 0.022 0.0202 1.100 0.050 0.0207 -0.018 0.062 -0.0005 

İnternet 0.008 0.0196 0.440 0.019 0.0203 -0.031 0.048 -0.0007 

Oyun -0.001 0.0181 -0.060 -0.000 0.0184 -0.037 0.035 -0.0003 

Bilgisayar Kullanma Yılı 0.033 0.0053 6.290*** 0.074 0.0052 0.022 0.043 0.0001 

İnternet Kullanma Yılı -0.003 0.0058 -0.620 -0.008 0.0059 -0.015 0.007 -0.0001 

Bilgisayar Kullanma Amaçları         

Oyun 0.106 0.0172 6.170*** 0.239 0.0172 0.072 0.140 0.00000 

Ders -0.069 0.0153 -4.510*** -0.155 0.0154 -0.099 -0.039 -0.00010 

Film 0.059 0.0131 4.490*** 0.134 0.0132 0.033 0.085 -0.00001 

İnternet Kullanım Yeri         

Ev 0.295 0.0169 17.440*** 0.703 0.0172 0.261 0.329 -0.00030 

Anne Babanın İşyeri 0.019 0.0230 0.850 0.044 0.0228 -0.025 0.064 0.00020 

Eğitim Görülen Yerler -0.049 0.0144 -3.420*** -0.109 0.0146 -0.078 -0.020 -0.00020 

İnternet Kafe -0.104 0.0183 -5.670*** -0.225 0.0185 -0.140 -0.067 -0.00020 

Kablosuz Bağlantı Yapılabilen Yerler -0.024 0.0142 -1.740* -0.055 0.0141 -0.052 0.002 0.00010 

İnternete Bağlanma Araçları         

Masaüstü Bilgisayar 0.027 0.0148 1.870* 0.062 0.0148 -0.001 0.056 0.00000 

Taşınabilir Cihazlar (Dizüstü,Tablet,Cep Telefonu) 0.109 0.0155 7.070*** 0.255 0.0155 0.079 0.140 0.00000 

Oyun Konsolu(Playstation,Wii,Xbox) 0.215 0.0540 3.980*** 0.539 0.0575 0.102 0.327 -0.00350 

İnternete Bağlanabilen Televizyon(Smart TV) 0.092 0.0705 1.320 0.218 0.0742 -0.052 0.238 -0.00370 

İnternete Bağlanıldığı İçin Daha Az Zaman Ayrılan 

Faaliyetler 

        

Uyku 0.011 0.0196 0.590 0.026 0.0197 -0.027 0.050 -0.00001 

Kitap Okuma 0.016 0.0134 1.220 0.037 0.0135 -0.010 0.043 -0.00001 

Sosyal Aktivite 0.005 0.0192 0.300 0.013 0.0198 -0.033 0.044 -0.00060 

Sabit 0.462 0.0300 15.400***  0.0294 0.404 0.520 0.00060 

2̂  
    

0.489      

  

Pearson 2 istatistiği 3783.473        

Prob > 2 (7737) 1.0000        

N (örnek hacmi) 7779        

Not: ***, ** ve *, sırasıyla  %1, %5 ve %10 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlılığı gösterir. 
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Tablo 6: Yetişkinlere Ait Robust Poisson Regresyon Modeli ve Bootstrap Tahminleri 
 

  Robust Poisson Regresyon Modeli Bootstrap(B=2000) 

 Katsayı Std. Hata z değeri Marjinal 

etki 

Std. Hata Güven aralığı Sapma 

Bilgisayar Kullanım Sıklığı 0.068 0.0035 19.590*** 0.168 0.0035 0.061 0.075 -0.00000 

Yaş         

25-34 yaş 0.030 0.0088 3.440***    0.075 0.0087 0.013 0.047 0.00010 

35-44 yaş 0.195 0.0095 20.470*** 0.509 0.0096 0.176 0.214 -0.00001 

45 ve üzeri 0.215 0.0095 22.570*** 0.545 0.0097 0.196 0.234 -0.00020 

Yerleşim Yeri         

Kent 0.179 0.0075 23.630*** 0.425 0.0074 0.164 0.194 0.00001 

Cinsiyet         

Erkek -0.818 0.0061 -13.340*** -0.201 0.0060 -0.093 -0.070 0.00010 

Eğitim         

İlkokul 0.248 0.0112 22.120*** 0.635 0.0111 0.226 0.270 0.00001 

Ortaokul 0.315 0.0131 23.970*** 0.862 0.0132 0.289 0.341 -0.00001 

Lise 0.337 0.0130 25.900*** 0.928 0.0129 0.312 0.363 0.00001 

Üniversite ve Üzeri 0.308 0.0147 20.900*** 0.855 0.0145 0.279 0.336 0.00020 

Meslek         

Silahlı Kuvvetler,Yöneticiler ve Profesyonel Meslekler 0.014 0.0133 1.120 0.037 0.0134 -0.011 0.041 -0.00010 

Yardımcı Profesyonel Meslekler 0.032 0.0211 1.530 0.080 0.0215 -0.009 0.074 -0.00040 

Büro,Hizmet ve Satış Elemanları 0.050 0.0109 4.630*** 0.127 0.0110 0.028 0.072 -0.00001 

Nitelikli Tarım, Ormancılık, Sanatkarlar, Tesis ve Makina Operatörleri 0.049 0.0115 4.260*** 0.123 0.0112 0.026 0.071 0.00030 

İşteki Durum         

Kendi Hesabına -0.033 0.0126 -2.690*** -0.082 0.0125 -0.058 -0.009 0.00004 

Ücretli, Maaşlı, Yevmiyeli Çalışan -0.085 0.0087 -9.720*** -0.206 0.0087 -0.102 -0.068 0.00000 

Ücretsiz Aile İşçisi -0.015 0.0177 -0.850 -0.036 0.0178 -0.050 0.019 -0.00004 

İnternet Kullanım Yeri         

Ev 0.280 0.0094 29.650*** 0.732 0.0094 0.262 0.298 0.00000 

İşyeri -0.047 0.0100 -4.720*** -0.115 0.0101 -0.067 -0.027 -0.00001 

İnternet Kafe -0.081 0.0119 -6.810*** -0.192 0.0118 -0.104 -0.057 0.00010 

Kablosuz Bağlantı Yapılabilen Yerler 0.059 0.0108 5.520*** 0.151 0.0109 0.038 0.081 -0.00001 

  Not: ***, ** ve *, sırasıyla  %1, %5 ve %10 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlılığı gösterir. 
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Tablo 6: Yetişkinlere Ait Robust Poisson Regresyon Modeli ve Bootstrap Tahminleri 

(Devamı) 
 

 

  Robust Poisson Regresyon Modeli Bootstrap(B=2000) 

 Katsayı Std. Hata z değeri Marjinal 

etki 

Std. Hata Güven aralığı Sapma 

Ev ve İşyeri Dışında İnternete Bağlanmak İçin Kullanılan Cihaz         

Cep Telefonu -0.030 0.0072 -4.230*** -0.075 0.0071 -0.044 -0.016 0.00001 

Taşınabilir Bilgisayar -0.044 0.0079 -5.570*** -0.107 0.0079 -0.059 -0.028 -0.00000 

Bölgeler         

Doğu Marmara,Batı Anadolu 0.016 0.0071 2.290** 0.040 0.0071 0.002 0.030 -0.00000 

Akdeniz,Orta Anadolu -0.026 0.0083 -3.140*** -0.064 0.0083 -0.042 -0.009 0.00000 

Batı ve Doğu Karadeniz -0.045 0.0094 -4.850*** -0.110 0.0094 -0.064 -0.027 0.00000 

Kuzey ve Ortadoğu Anadolu -0.104 0.0103 -10.100*** -0.246 0.0105 -0.124 -0.083 -0.00020 

Güneydoğu Anadolu -0.183 0.0113 -16.250*** -0.420 0.0110 -0.205 -0.162 0.00030 

Gelir         

1500 ve daha az -0.471 0.0154 -30.640*** -1.245 0.0156 -0.502 -0.441 -0.00020 

1500-2500 -0.209 0.0146 -14.230*** -0.486 0.0148 -0.238 -0.180 -0.00020 

2500-5000 -0.099 0.0140 -7.130*** -0.236 0.0142 -0.127 -0.071 -0.00020 

İş Dışında İnternet Kullanma Amacı         

E-posta Gönderme 0.012 0.0082 1.470 0.029 0.0083 -0.004 0.028 -0.00001 

Sosyal Gruplara Katılım 0.000 0.0078 0.010 0.000 0.0078 -0.015 0.015 -0.00000 

Sağlıkla İlgili Bilgi Arama -0.013 0.0076 -1.810** -0.033 0.0075 -0.028 0.000 0.00010 

Yazılım İndirme 0.059 0.0092 6.430*** 0.149 0.0092 0.041 0.077 -0.00000 

Online Eğitim Alma 0.026 0.0121 2.190** 0.066 0.0121 0.002 0.050 -0.00000 

Online İş Arama, İş Başvurusu 0.006 0.0106 0.640 0.016 0.0108 -0.014 0.028 -0.00020 

Seyahat İşlemleri 0.011 0.0085 1.290 0.027 0.0083 -0.005 0.027 0.00020 

Banka İşlemleri -0.007 0.0094 -0.840 -0.019 0.0096 -0.026 0.011 -0.00020 

Kamu Kurumu Sitelerinden Bilgi Edinme Amacı 0.006 0.0074 0.820 0.015 0.0073 -0.008 0.020 0.00010 

E-Ticaret Amacı 0.046 0.0083 5.600*** 0.116 0.0084 0.029 0.063 -0.00001 

Yeterli Bilgisayar Bilgisi Olanlar -0.004 0.0087 -0.510 -0.010 0.0089 -0.021 0.013 -0.00020 

Sabit 0.678 0.0212 31.870***  0.0219 0.635 0.721 -0.00070 
2̂  0.565        

Pearson 2 istatistiği 16684.47        

Prob > 2 (29534) 1.0000        

N (örnek hacmi) 29577        

      Not: ***, ** ve *, sırasıyla  %1, %5 ve %10 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlılığı gösterir. 
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ÖZET: Araştırmacılar yıllarca çalışmalarını, girişimcilerin homojen yapıda olduklarını varsayarak 

tasarlamışlardır. Fakat girişimciler homojen bir tür değildir. Araştırmacılar, farklı türde girişimcilerin 

olduğunu belirtmektedir. Örneğin Westhead ve Wright (1998a) deneyimsiz ve deneyimli girişimci 

ayrımını vurgulamışlardır. Literatüre göre deneyimli girişimciler seri ve paralel olmak üzere iki alt 

türe ayrılmaktadır. Bazı deneyimli girişimciler ardışık olarak işletme kurmakta iken (seri girişimciler) 

diğerleri aynı zaman dilimi içinde birden fazla işletme sahibi olabilmektedir (portföy girişimciler). 

Girişimcilik süreci, girişimsel fırsatların tespiti ve tespit edilen fırsatlardan yararlanmak üzere 

işletmelerin sıfırdan kurulumunu, satın ya da devir alınmasını kapsamaktadır. Bu noktada işletmelerin 

sıfırdan kurulması, devir ya da satın alınması girişimsel davranış ya da girişimsel performans olarak 

kodlanabilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Çanakkale bölgesinde, iş fırsatlarının tanımlanması ve 

değerlendirilmesinde, girişimcilik deneyiminin etkilerinin araştırılmasıdır. Bu analizde girişimcilik 

deneyime dayalı girişimci türleri de yer almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimsel Deneyim, İş Fırsatları, Seri, Portföy 

 

 

THE ROLE OF ENTREPRENEURIAL EXPERIENCE ON RECOGNIZING AND 

PURSUITING BUSINESS OPPORTUNITIES: FINDINGS FROM ÇANAKKALE REGION 

 

 

ABSTRACT: For many years, researchers are designed based on the assumption that entrepreneurs 

are homogeneous species. But entrepreneurs are not a homogeneous. Researches suggest that there are 

different types of entrepreneurs. For example Westhead and Wright (1998a) emphasized the 

differences between inexperienced and experienced entrepreneurs. Literature classified experienced 

entrepreneurs in the form of two separate sub-species as serial and portfolio entrepreneurs. Some 

experienced entrepreneurs may own multiple business sequentially (serial) and some experienced 

entrepreneurs may own multiple business at the same time (portfolio). Entrepreneurship process 

includes establishing, inherited and takeover a company through identification of entrepreneurial 

opportunities and exploit identified opportunities. At this point, establishing, inherited and takeover a 

company can be coded as entrepreneurial behaviour or entreprenuerial performance. In this concept, 

the aim of this study is to identify the effects of entrepreneurial experience on regognizing and 

pursuiting business opportunities in Çanakkale region. This analysis also includes entrepreneur types 

which depend on entrepreneurial experience. 

 

Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurial experience, Business opportunities, Serial, 

Portfolio 
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GİRİŞ 

 

 Girişimcilerin önemli bir kısmının kariyerleri boyunca birden fazla girişimde 

bulunduğu görülmektedir (Wright ve diğerleri, 1997b: 229). Bu girişimciler, daha önceki 

işletme kurma denemelerinden ders almakta, neyin yanlış ve neyin doğru gittiğine dair 

analizler yapma fırsatı yakalamakta ve sonuç olarak girişimciliğin teknolojisini 

benimsemektedirler (Alsos ve Kolvereid, 1998: 103). Girişimciler arasında deneyimli 

girişimcilerin önemli bir yüzdeye sahip olduğu düşünüldüğünde, girişimcileri homojen bir 

kitle olarak ele alan araştırmaların bulgularının geçerliliği ve güvenilirliği bu bağlamda 

tartışmalı olmaktadır. Deneyimli girişimciler, sahip oldukları önceki iş kurma tecrübelerine 

dayanarak girişimcilik sürecinde, girişimsel deneyime sahip olmayan girişimcilere göre farklı 

davranışlar sergilemektedirler. İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalar 

toplam girişimciler arasında deneyimli girişimcilerin oranının %12 ile % 35 arasında 

değiştiğini ortaya koymuştur (Westhead ve diğerleri 2003: 189).  

 

1.GİRİŞİMSEL DENEYİME DAYALI GİRIŞİMCİ TÜRLERİ VE LİTERATÜR 

İNCELEMESİ 

 

Girişimcilik fenomenini araştıran çalışmaların çoğunun temel varsayımı girişimcilerin 

homojen bir varlık olduğudur. Ancak Gartner (1985), girişimcilerin kendi aralarındaki 

farklılıkların en az girişimci olan ve olmayanlar arasındaki farklılıklar kadar olabileceğini 

işaret etmiştir. Böylece araştırmacılar girişimci olanlar ile olmayanları kıyaslamanın yanı sıra  

girişimcilerin kendi aralarındaki farklılıkları da incelemeye başlamışlardır. Girişimci türlerine 

yönelik literatürde en yaygın sınıflandırmalardan birisi tüccar yönelimli ve fırsat yönelimli 

girişimciler biçiminde yapılan ayrımdır. Bu ayrım, bulgular kesin olmaktan uzak olmasına 

rağmen ampirik destek gören yegane erken dönem tipolojilerden birisi olmuştur (Das ve 

Teng, 1997: 74). Tüccar girişimci eğitim seviyesi düşük, sosyal farkındalık ve sosyal ilişki 

bakımından zayıf, sosyal çevreyle etkileşimde yetersiz ve sınırlı zaman oryantasyonu olan bir 

bireyken fırsat yönelimli girişimci, eğitim seviyesi yüksek, sosyal farkındalık ve sosyal ilişki 

bakımından iyi, sosyal çevreyle etkileşimde kendine çok güvenen, geleceğin bilincinde olan 

bireydir (Kets De Vries, 1977: 42). Tüccar girişimciler, ailenin yönettiği küçük ticarethaneler 

açan girişimcilerdir. Bu girişimciler, tam anlamıyla yenilikçi ürün ve hizmetler yerine 

genellikle arzın az olduğu alanlarda geleneksel ürün ve hizmetler sunmaktadırlar (Timmons, 

1978: 7). Fırsat yönelimli girişimciler ise, uzun vadeli planlar geliştirmektedir. Geleceğe dair 

başkalarının göremediği ve peşinden koşmaya cüret edemediği fırsatları tanımlamak ve 

izlemekle zihinleri meşgul olmaktadır (Das ve Teng, 1997: 76). 

 

Literatürde diğer ve son yıllarda öne çıkan başka bir yaygın sınıflandırma ise 

girişimcilik deneyimi baz alınarak geliştirilmiştir. Bu yaklaşım girişimcileri deneyimsiz ve 

deneyimli olarak iki temel gruba ayırmaktadır. Macmillan (1986), girişimcilikle ilgili bir 

şeyler öğrenmek için birden çok işletme kurma deneyimi olan ve en az iki işletmenin 

kurulumunda yer almış olan birey biçiminde tanımladığı deneyimli girişimcileri inceleme 
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önerisinde bulunmuştur. Birden fazla işletme başlatan girişimciler, ilk girişimlerini kurduktan 

sonra başka işletme ya da işletmeler kuran ya da bunların kurulumunda yer alan 

girişimcilerdir. Girişimcilik yeni bağımsız bir firmanın kurulmasını kapsadığı gibi satın 

alınmasını ya da miras yoluyla devir alınmasını da içermektedir  (Wright ve diğerleri, 1998: 

6). Deneyimli girişimciler  mevcut yeni girişimin başlatılmasından önce en az bir tane başka 

bir işletme kuran girişimcilerdir . Literatür genel olarak deneyimli girişimcileri seri ve portföy  

biçiminde iki alt türe ayırmıştır.  Seri girişimciler birbirini izleyen biçimde işletmelere sahip 

olan ama bir seferde etkin olarak sadece bir işletmeye sahip olan girişimcilerdir. Portföy 

girişimciler ise aynı anda birden fazla işletmeye sahip olmaktadırlar (Wright ve diğerleri, 

1998: 6-7). Seri girişimciler, asıl işlerini devrettikten ya da kapattıktan sonra başka bir iş 

kuran ya da deviralan (satın alan) bireylerdir. Portföy girişimciler ise kendi kurduğu asıl işi 

elinde tutarak daha sonraki bir tarihte yeni bir iş kuran ya da deviralan (satın alan) bireylerdir 

(Westhead ve Wright, 1998b: 65). Hem seri hem de portföy girişimciler, daha önceleri 

mutlaka en az bir işletme kurmuşlardır fakat bu önceki işlerinin satılmış ya da tasfiye edilmiş 

(seri kurucunun sahip olduğu işletme) olup olmadığı ya da hala sahip olup olmadıkları 

(portföy kurucunun sahip olduğu işletme) hususunda farklılık göstermektedirler. Deneyimli 

kurucular, çoğu zaman yeni bir işletme başlattıktan sonra başka bir ya da birkaç işletmenin 

daha kurulmasında rol oynayan girişimciler biçiminde tanımlanmıştır (Alsos ve Kolvereid, 

1998: 102). Westhead ve Wright (1998a) deneyimsiz, seri ve portföy girişimciler arasındaki 

farklılıkları vurgulamıştır. Deneyimsiz girişimciler önceden kurucu olarak, miras yoluyla ya 

da satın alma ile büyük ya da küçük bir işletme sahipliği deneyimi olmamış, yeni ya da miras 

veya satın alma yoluyla bağımsız bir işletmenin büyük ya da küçük oranda ortaklık payı olan 

bireylerdir (Westhead ve diğerleri, 2003: 189). Deneyimsiz girişimciler tek iş kuran 

girişimciler olarak da nitelenebilir. Tek iş kuran girişimciler, miras yoluyla devir ya da satın 

alan ve belli bir zaman noktasında hem daha önceden girişimcilik deneyimine sahip olmayan 

hem de bir girişimin sahibi ya da ortağı olan girişimciler olmaktadır.  

 

2. ARAŞTIRMA TASARIMI 

 

 Bygrave ve Hofer (1991)’a göre girişimsel davranış, fırsatlardan yararlanmak için yeni 

bir organizasyon yaratımını içermektedir. Girişimsel süreç, fırsatların algılanması ve bu 

fırsatlardan yararlanmak için bir organizasyon yaratılması ile ilgili tüm işlev, faaliyet ve 

eylemleri içermektedir. Girişimci, fırsatları algılayan ve onlardan yararlanmak için 

organizasyon yaratan ya da kuran birey olmaktadır. Yazarların tanımı bu anlamda, 

araştırmanın girişimcilik ve girişimci kavramlarına bakışını yansıtmaktadır. Wright ve 

diğerleri (1998) girişimci türleriyle ilgili yapılacak araştırmalara yönelik önerilerde 

bulunmuştur. Bu öneriler arasında, araştırmanın hedefleri arasında bulunanlar aşağıdaki 

gibidir:  

 Birçok araştırma büyük miktarda girişimciyi içeren örnekleme odaklanmakta ve 

sonuçta çalışma sonuçları bu kümedeki yerel düzeyde yer alan işletme sahibi ve 

işletmeleri görmezden gelmektedir. Deneyimli girişimcilerle ilgili yerel düzeyde 

gerçekleştirilecek araştırmalara ihtiyaç vardır. 
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 Bir bölgedeki yerel girişimci örgütlerinin, girişimsel potansiyel ve performans 

açısından incelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

 Bu önerilerden yola çıkarak Çanakkale bölgesinde girişimsel deneyime sahip olan ve 

olmayan girişimciler arasındaki farklılıklar incelenmiştir. Çalışmanın örneklem çerçevesi 

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı girişimcilerdir ve örneklem miktarı 134 

girişimciden oluşmaktadır. Girişimci, Shane (2000), Uçbaşaran ve diğerleri (2003a;b) gibi 

birçok çalışmada, temel analiz birimi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda çalışmada 

gözlem birimi, işletmenin sıfırdan kurulmasında, miras yoluyla devir alınmasında ya da satın 

alınmasında rol oynayan girişimci olmaktadır. Araştırma kapsamında girişimsel performansa 

yönelik ölçümler için Uçbaşaran ve diğerleri (2003a)’nin çalışmalarından yola çıkılmıştır. 

Çalışmada verilerin analizinde tek iş kuran, seri ve portföy girişimciler arasındaki istatistiksel 

olarak anlamlı farklılıkların tespitine yönelik nonparametrik testler uygulanmıştır. Normallik 

varsayımı gerçekleşmediğinden farklılıklar parametrik olmayan testlerle araştırılmıştır. 

Verilerin analizinde, üç girişimci türü değerlendirildiği için Kruskall-Wallis ve ikişerli 

karşılaştırıldığı için ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR 

 

 Araştırma kapsamında girişimci türlerinin özellikleri ve girişimsel performansları ile 

ilgili bulgular Tablo 1 ve 2’de sunulmaktadır: 

 

Tablo 1: Girişimci Türlerinin Genel Beşeri Sermaye Altyapıları 

 

 
Girişimci 

türü 
N 

Ortalam

a 

Std. 

sapma 

K-W 

Chi-

Square 

Mann-

Whitney U 

(Z) 

Farklı 

Gruplar 

Yaş 

Tek İş 

K.(T) 
45 38,60 11,02 

13,473 

,001 

-3,048 T-P* 

Seri  (S) 44 38,68 7,50 
-3,262 S-P*** 

Portföy (P) 45 45,91 11,23 

İş Deneyimi Sayısı 

Tek İş 

K.(T) 
45 1,64 1,74 7,875 

 

P=,019 

 

-2,033 T-S* 

Seri  (S) 44 2,02 1,26 
-2,609 T-P** 

Portföy (P) 45 3,38 4,83 

İş Deneyimi Süresi 

(yıl) 

Tek İş 

K.(T) 
45 7,44 8,78 4,804 

P=,091 

 

-2,211 T-S* Seri  (S) 44 8,39 5,03 

Portföy (P) 45 8,60 7,92 

Eğitim Süresi (yıl) 

Tek İş 

K.(T) 
45 13,33 2,31 

25,920 

,000 

-3,409 T-S*** 

Seri  (S) 44 12,09 1,58 -2,210 T-P* 

Portföy (P) 45 14,27 2,15 -4,820 S-P*** 

 

 

Girişimci türleri ikili olarak Mann Whitney U testine göre yaş, iş deneyimi ve süresi 

ve eğitim süresi çerçevesinde karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar bulgulanmıştır. Girişimci türlerinin yaşları değerlendirildiğinde tek iş kuranlar ile 

portföy ve seri ile portföy girişimciler arasında farklılık tespit edilmiştir. İş deneyimi sayısı 

dikkate alındığında tek iş kuranlar ile seri ve portföy girişimciler arasında, iş deneyimi süresi 

kapsamında ise sadece tek iş kuran ve seri girişimciler arasında farklılıklar tespit edilmiştir. 

Eğitim süresi açısından ise tüm türler arasında anlamlı farklılık bulgulanmıştır. 
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Tablo 2: Girişimcileri Türlerinin Girişimsel Performansları 

 

Girişimsel Performans  Girişimci 

türü 

N Ortalama Std. 

sapma 

K-W 

Chi-

Square 

Mann-

Whitney U 

(Z) 

Farklılıklar 

Son 5 yılda yeni bir 

işletme kurmak ya da 

satın almak için tespit 

edilen iş fırsatı sayısı 

Tek İş 

K.(T) 
45 1,76 1,334 

17,548 

,000 

-2,745 T-S** 

Seri  (S) 44 2,43 1,087 -3,821 T-P*** 

Portföy 

(P) 
45 3,16 1,918 -2,088 S-P* 

Son 5 yılda fırsatların 

işletmeye dönüştürülme 

sayısı 

Tek İş 

K.(T) 
45 ,53 ,505 

38,022 

 

,000 

-4,134 T-S*** 

Seri  (S) 44 1,05 ,714 -5,370 T-P*** 

Portföy 

(P) 
45 1,62 1,093 -3,458 S-P*** 

Girişimcilik kariyeri 

boyunca sahip olunan ya 

da ortaklık payı bulunan 

toplam işletme sayısı 

Tek İş 

K.(T) 
45 1,00 ,000 

108,563 

 

,000 

-8,958 T-S*** 

Seri  (S) 44 2,45 1,389 -8,756 T-P*** 

Portföy 

(P) 
45 4,38 2,249 -5,471 S-P*** 

Şu anda tek başına sahip 

olunan ya da ortaklık 

payı bulunan toplam 

işletme sayısı 

Tek İş 

K.(T) 
45 1,00 ,000 

97,167 

,000 

-7,605 T-P*** 

Seri  (S) 44 1,00 ,000 -7,542 S-P*** 

Portföy 

(P) 
45 3,20 1,890   

Kapatılan ya da satılan 

toplam işletme sayısı 

Tek İş 

K.(T) 
45 ,00 ,000 

69,706 

 

,000 

-8,958 T-S*** 

Seri  (S) 44 1,45 1,389 -5,910 T-P*** 

Portföy 

(P) 
45 1,18 1,302   

*0,05 Anlam Düzeyi, **0,01 Anlam düzeyi, *** 0,001 Anlam düzeyi. 

 
 

 Girişimci türlerine göre son 5 yılda tespit edilen iş fırsatlarının sayıları arasında fark 

olup olmadığı K-W testine göre araştırılmış ve anlamlı fark olduğu bulunmuştur (Ki-

Kare = 17.548; P=0.000). Bu farklılığın hangi girişimci türü arasında olduğu Mann 

Whitney U testine göre araştırılmış ve tek iş kuran girişimler ile seri ve portföy, seri 

girişimciler ile portföy girişimciler arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

 

 Girişimci türlerine göre son 5 yılda tespit edilen iş fırsatlarının işletmeye 

dönüştürülme sayıları arasında fark olup olmadığı K-W testine göre araştırılmış ve 

anlamlı fark olduğu bulunmuştur (Ki-Kare = 38.022; P=0.0001). Bu farklılığın hangi 

girişimci türü arasında olduğu Mann Whitney U testine göre araştırılmış ve tek iş 

kuranlar ile seri ve portföy, seri girişimciler ile portföy girişimciler  arasında anlamlı 

fark bulunmuştur.   

 

 Girişimci türlerine göre araştırma anına kadar girişimcilerin kariyerleri boyunca sahibi 

ya da ortağı olarak gerçekleştirdikleri ortalama girişimsel davranış sayıları arasında 
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fark olup olmadığı K-W testine göre araştırılmış ve anlamlı fark olduğu bulunmuştur 

(Ki-Kare = 108.563; P=0.000). Bu farklılığın hangi girişimci türü arasında olduğu 

Mann Whitney U testine göre araştırılmış ve tek iş kuranlar ile seri ve portföy, seri 

girişimciler ile portföy girişimciler arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

  

 Girişimci türlerinin araştırma anında sahibi ya da ortağı oldukları işletme sayıları 

arasında fark olup olmadığı K-W testine göre araştırılmış ve anlamlı fark olduğu 

bulunmuştur (Ki-Kare = 97.167; P=0.000). Bu farklılığın hangi girişimci türü arasında 

olduğu Mann Whitney U testine göre araştırılmış ve tek iş kuranlar ile portföy, seri 

girişimciler ile portföy girişimciler arasında anlamlı fark bulunmuştur.  

 

 Girişimci türleri arasında araştırma anında kadar girişimcilik kariyeri boyunca 

kapatılan işletme sayısı açısından fark olup olmadığı K-W testine göre araştırılmış ve 

anlamlı fark olduğu bulunmuştur (Ki-Kare = 69.706; P=0.000). Bu farklılığın hangi 

girişimci türü arasında olduğu Mann Whitney U testine göre araştırılmış ve tek iş 

kuranlar ile seri ve portföy girişimciler arasında anlamlı fark bulunmuştur.   

 

 

  SONUÇ VE YORUMLAR 

 

 Çalışma kapsamında tek iş kuran, seri ve portföy girişimcilere yönelik bulgular 

değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlara ulaşılabilir: 

 

 Tek iş kuran girişimciler ile seri girişimcilerin yaş ortalamaları 38’dir. Ancak seri 

girişimciler bu süreye tek iş kuranlara göre en az 2 kat daha fazla işletme 

sığdırmışlardır.  

 Girişimci türlerini girişimsel performanslarına bakıldığında gerek son 5 yılda tespit 

edilen iş fırsatları gerekse de son 5 yılda kurulan işletme sayıları bakımından türler 

arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Deneyimli girişimcilerin 

performansları deneyimsiz girişimcilere göre daha yüksektir. Daha çok sayıda iş 

fırsatının tespiti aralarından en kaliteli ve getirisi diğerlerine göre daha yüksek 

olabilecek olanının seçimine yardımcı olabilir.  

 Portföy girişimcilerin ortalama iş deneyim sayıları diğer türlere göre daha yüksektir. 

Farklı iş ve işletmelerde çalışan portföy girişimcilerin elde ettikleri bu deneyimi 

ileride kuracakları işletmelere yansıttıkları söylenebilir.  

 Literatür deneyimli girişimciler arasında kadın girişimci oranının düşük olduğunu 

vurgulamaktadır. Araştırma örnekleminde yer alan kadın girişimcilerin, genellikle 

tek iş kurdukları gözlemlenmiştir.  

 Portföy girişimcilerin eğitim seviyesi diğer türlere göre daha yüksektir. Bu noktada 

en azından lisans düzeyinde bir eğitim girişimsel performans için bir gereklilik 

olmaktadır.  
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 Girişimci türleri arasında girişimsel davranış miktarı açısından en etkin tür portföy 

girişimcilerdir. Örneklemde diğer türlerle aynı miktarda yer alan portföy 

girişimciler, 197 girişimsel davranış gerçekleştirmişlerdir. Seri girişimcilerin ise 

girişimsel davranış sayısı 97’dir.  

 

 Sonuç olarak türler açısından çalışma kapsamında incelenen girişimcilerin 

performansları değerlendirildiğinde eğer konu sürdürülebilirlik ise portföy girişimcilerin, 

girişimsel davranışın tekrarlanma hızı ise seri girişimcilerin ön plana çıktıkları söylenebilir. 

Farklı türden girişimcilere yönelik politikalar oluşturabilmek için bunların başlangıç 

sermayesine erişimde ve davranışlarındaki farklılıkları ortaya koyan sistematik enformasyona 

sahip olmak gerekmektedir. Bu nedenle siyasetçilerin ve kredi veren kuruluşların, risk 

sermayedarlarının ve iş dünyası aktörlerinin, girişimci türlerine  yönelik etkin politikalar 

geliştirebilmeleri için bu girişimciler arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konmaya 

çalışılması bireysel, kurumsal ve toplumsal refah açısından da önemli görünmektedir.   
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ÖZET:Sanayileşme; gerek barındırılan nüfus, gerek kent çeperlerinden taşan fiziki büyüme açısından 

hızlı kentsel büyümeye neden olmaktadır. Kent nüfusunun artması kentsel yayılmayı, kentsel yayılma 

da kent nüfusunun artması döngüsünü oluşturmaktadır. Birbirini tetikleyen, döngüsel nüfus-kent 

büyüme ilişkisi yapı yoğunluklarını ve çeşitliliklerini artırmaktadır. Bu döngüsellik rant odaklarının 

ilgisini kentlere çekmektedir. Çokuluslu mekanizmalar, merkezi ve yerel yönetimlerin katkılarıyla 

oluşan rant mekanizması, özünde eşitsiz bir ilişki oluşturan mülkiyet olgusunu güçlendirmektedir. Bu 

nedenle; toplumlar ortak yaşam alanları olan toprağa yükledikleri ulusallık anlamını, değişim değeri 

olan pazar aracı yönünde değiştirmektedir. Böylece; bölüşüme dayalı kentsel rant yönetiminin ulusal 

ve küresel boyutta siyasal, finansal bağlantıları gündeme gelmektedir. 

Anahtar sözcükler: Kentsel yayılma, rant yönetimi, siyasal bağlantılar. 

THE POLİTİCAL, NATİONAL AND GLOBAL DİMENSİONS OF URBAN UNEARNED 

INCOME 

ABSTRACT:Industrialization; causes urban growth in terms of both hosted population and physical  

growth of the urban area. The increase in the urban population forms urban sprawl, urban sprawl 

forms the cycle of  urban population increase. The cycle of population- urban enlargement relation, 

triggering each other, increases the density and variety of architecture. This cycle draws attention of 

unearned income focus onto cities. Unearned income mechanism formed by the help of multinational 

mechanisms, centralized and local governments strenghten the property phenomenon which forms 

unequal relation substantially. That’s why; societies exchange  the term nationalism which they 

imposed to their common living space for market instrument which has exchange value. Thus; 

political, financial connections of urban unearned income management based upon sharing in the 

national and global dimensions come up.  

Key Words: Urban sprawl, unearned income management, political connections 
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GİRİŞ 

Kentler, 19. yüzyılda Sanayi Devriminin ardından başlayan çok boyutlu ve 

hızlı büyüme sürecini günümüzde de devam ettirmektedir. Kentlerin hızla 

büyümesi beraberinde nüfusun daha da artmasına, buna bağlı olarak da 

kentlerde yapı yoğunluğunu artırıcı merkezden çeperlere yayılmaya veya 

merkezde dikey yapılanmaların artmasına neden olmaktadır. Konut, iş 

merkezi, sanayi alanı, alış-veriş merkezi vb. kullanım amaçları 

çerçevesinde hızlı bir yoğunluk artışı dahili veya harici rant odaklarının 

kentlere ilgisini artırmaktadır. 

Çok geçmişe gitmeden 1950’li yıllarla günümüzü kıyasladığımızda; 60-65 yıllık süreçte kent 

nüfusunun %20 den daha fazla artarak % 50 yi aştığı görülmektedir. Bu trendin devamını 

öngören projeksiyona göre 2030 yılında % 60 ı geçen bir oran ile 5 milyardan fazla kişinin 

kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Hızla ve aşırı büyüyen kentler doğal olarak rantın 

odağı haline gelmektedir.(http://www.acikders.org.tr/pluginfile.php/4160/mod_resource/ 

content/1/TUBA12.pdf)  

Zaten toprak ve buna bağlı mülkiyet olgusu eşitsiz bir ilişki tesis eder. Toprak; eşitlikçi 

toplum düzeni yerine rekabetçi, savaşçı, yıkıcı toplumsal yapılanmalara neden olur. Bu 

eşitsiz, ezici ilişkiler dizini kapitalist düzene giden ilk basamaklardır. Bilinen tüm tarih 

sürecinde mülkiyete sahip olanlar olamayanlar üzerinde toplumsal, ekonomik ve siyasal 

boyutta tek yönlü bir yaptırım gücüne sahip olmuşlardır. “Kentleşme ve kapitalistleşme ile 

birlikte insanın toprakla olan ilişkisi, ekolojik bilgisi, merakı, bütünleşmesi de yıkıma 

uğramıştır. Kent, bir yaşam alanı ve canlı bir ekosistem olarak kabul edildiğinde, toprağın 

değişim değeri değil kullanım değeri önem taşır. Toplumlar için, aynı toprak parçası üzerinde 

yaşıyor olmak, toprağa ulusallık anlamı yüklemektedir. Ancak bugün ülkemizde toprak; 

toplumsal, ekonomik, sosyal, psikolojik, hukuksal boyutlarından sıyrılarak sadece pazar 

aracına dönüştürülmüş, değişim değeri ile kent toprakları yandaş çıkar grupları ve sermaye 

sahiplerinin kâr alanı haline getirilmiştir.”(Kayır, 2010)  

“Kentsel rantlar, sermaye, yönetim ve siyasetin finansmanı arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya 

koymuştur. Toprağın sermaye birikiminin ve yatırımın en önemli araçlarından biri haline 

gelmesinin doğal sonuçlarından olan “rant tartışmaları” aynı zamanda kent yönetimine 

katılım ile ilgili yeni bir sorun alanını da işaret etmektedir. Bu yeni sorun alanının adı kentsel 

rantlar ve kentsel rantların yönetimidir.”(Turan, 2008) 

Bu çalışma ile kentleşme ve kentsel topraklar üzerinde siyasetin aracı kılınarak yerli ve 

yabancı sermayenin çıkar elde etme süreçleri irdelenmeye çalışılmıştır. 

 

1. KENTSEL RANTIN OLUŞUMU 

Kentsel rantın oluşumu için üç aşamanın gerçekleşmesi gerekir. Birinci aşama, kentsel toprak 

üzerinde bir metalaşma olgusunun var olmasıdır. İkinci aşama, sermayenin kent toprakları 
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üzerinde baskı oluşturmasıdır. Üçüncü aşama ise, merkezi veya yerel yönetimin kent 

topraklarına dayalı olarak siyasi veya mali menfaat sağlamak için politik güçlerini 

kullanmalarıdır (Kayır, 2010).  

Türkiye açısından değerlendirdiğimizde kentsel ranta konu olan araziler ile ilgili çetrefil bir 

durum söz konusudur. Şöyle ki; bu arazilerin büyük bir kısmı devletin mülkiyetinde ya da 

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerdir. Ancak; son yıllarda üçüncü köprü veya 

üçüncü havaalanı inşaatının yapılacağı bölgeler, İstanbul’da soylulaştırma yapılmak istenen 

semtler şeklinde birçok örnek verebileceğimiz özel mülkiyete konu alanlarda da kentsel rantın 

üç aşamasının da gerçekleştiğini açıkça gözlemleyebiliriz (Turan, 2008). 

Ama genel olarak rant kurgusu devlet mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altındaki araziler 

üzerinden yürütülmektedir. “Bu topraklar çeşitli biçimlerde ya satılarak ya da uzun süreli 

kullanımlara tahsis edilerek kentsel ranta konu olmaktadır. İkinci olarak planlama yetkisine 

sahip olan kamu kurum ve kuruluşları ayrıcalıklı imar hakları yaratarak ister devlet 

mülkiyetinde isterse özel mülkiyette bulunsun bütün kentsel topraklar kentsel rant havuzuna 

aktarmaktadırlar. Kentsel topraklar imar planları aracılığıyla işlev ve kullanım biçimi 

değiştirilerek spekülatif yatırım aracı haline dönüştürülmektedir. Bu yönleriyle ele 

alındığında hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin kentsel rant oluşumu ve 

bölüşümü sürecini yönettikleri söylenebilir.”(Turan, 2008) 

Elbette sadece devlet erkinin merkezi ya da yerel unsurlarının rantı oluşturduklarını söylemek 

eksik bir tespit olur. Türkiye’de 1980 sonrası süreçte yaşanan siyasi, toplumsal, ekonomik, 

kültürel vb alanlardaki dönüşüm; devleti idare edenlerin özel sektör, güdümlü sivil toplum ile 

birlikte kentsel araziler konusunda planlama, yatırım yapma ve karar mekanizmalarında 

eşgüdüm içinde olmalarını sağlamıştır. Sistemli bir şekilde devlet ve sermayenin uyum 

içerisinde işlettikleri planlama ve karar alma süreçleri sonucunda elde edilen spekülatif değer, 

kurgulayanlar arasında ayni veya nakdi olarak pay edilmektedir. Halkın ise bu süreçle 

mücadele için neredeyse hiçbir etkili argümanı yoktur. Karar alma süreçlerinde sadece 

piyasanın etkin olduğu, halkın neredeyse yok hükmünde olduğu bir süreç söz konusudur. Bir 

anlamda kentsel rant yönetimi piyasanın tasarrufunda bırakılmıştır (Kayır, 2010; Turan, 

2008). 

2. KENTSEL RANTLARIN YÖNETİMİ 

Kapitalizmin yükselişi ile eş zamanlı olarak gerçekleşen modern devletin yükselişi, sömürgeci 

zihniyete bağlı olarak teritoryal (sınırlı arazi) biçimlerin yaratılmasını da getirmiştir. 

Günümüzün mülkiyet zemini de, büyük oranda bu geçmişin teritoryal zeminden evrilen, 

günümüzün örgütlü siyasi gücünün etkisiyle şekillenmiştir. Teritoryal sermaye birikimi, 

sadece finans açısından güçlü eski merkez şehirlerde değil, günümüzün yeni yeni yükselişe 

geçen geçmişin sömürü kentlerinde de söz konusudur (Harvey, 2012). 

Peki bu eskinin ve yeninin metropollerinde teritoryal sermaye birikiminin 

gerçekleştirilmesindeki ana hedef nedir? Bunun cevabını geçmişten günümüze sınıf 
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mücadelesinin satır aralarında yakalamak mümkün. “Günlük hayatın yaşanması gereken, 

duygusal ilişkilerin ve toplumsal dayanışmaların kurulduğu, siyasi özelliklerin ve sembolik 

anlamların oluşturulduğu yerler bu ortamlardır. Kapitalist sınıf ve müteahhit çıkarları bu 

boyutun gayet iyi farkındadır ve bunu yaşam ortamı yada şehir amigoluğu ve bir yerel yada 

bölgesel kimliği bilinçli olarak teşvik ederek, bazen de halkta toprakla ve yerle sıkı 

ilişkilerden kaynaklanan duyarlılıkları başarılı biçimde sömürerek harekete geçirmeye 

çalışırlar. Reklamcılığın yağcılığı kullanılarak, insanları bir uydu kentteki şu yeni sitenin 

doğa ile daha sağlıklı bir ilişki, daha doyurucu bir sosyallik ve günlük hayat, yeni yaşam 

teknolojileri ve gelecekte gelişme açısından parlak bir mevki sunduğuna ikna etme çabalarına 

girişilir. Tabi ikna işe yaramazsa, kapitalist müteahhitler toprağı kendi planları uğrunda 

temizlemek için politik komplo ve hukuki ayak oyunlarından çıplak şiddete kadar her şeye 

başvurma konusunda kötü şöhret edinmişlerdir.”(Harvey, 2012)   

Hangi konuda olursa olsun, rant yönetiminin sağlıklı işletilebilmesi için uzmanlaşma ve uzlaşı 

şarttır. Mahalleden başlayarak devlete, uluslararası finans kapitale kadar bir hiyerarşik sistem 

ve zaman zaman geçişlerin kapatıldığı, zaman zaman da serbest bırakıldığı bir sistem 

mevcuttur. Bu doğrultuda kentsel rantın farklı boyutlarını ayrı başlıklar altında ele almak 

faydalı olacaktır. 

2.1. Kentsel Rant Yönetiminin Küresel Boyutu 

Rant yönetiminin birincil aracı olan planlama yetkisinde söylemde merkezileşmeden 

uzaklaşıldığı ve yerel bir anlayışa geçildiği iddia edilmektedir. Ancak; emlak piyasasında 

uluslararası yabancı sermayenin yerel yapılanmalara hızla ve geometrik bir artışta yönelmesi 

dile getirilenin doğruluğunu sorgulatmaktadır.  

 “pazar ekonomisinin talep ettiği koşullar”, IMF politikaları, AB müktesebatı, iyi yönetişim 

gibi her alanda ülkelerin tek tipleşmesine yönelik çabalar söz konusudur. Bu haliyle 

“küreselleşmenin yerel olanı önemsediğine” dair söylem çok inandırıcı olmamaktadır. Bu 

yerellik söylemi sadece “parçalayarak makro sisteme entegre etme” sürecine yardımcı 

olduğu ölçüde anlamlı olmaktadır.”(Kayır, 2010; Coşkun, 2008) 

Bir anlamda Marx’ın kuramındaki “mülksüzleştirerek mülkleştirme ve menkulleştirme” 

sürecine uygun şekilde, uluslararası çıkar gruplarının, yerel işbirlikçileri tarafından hazır hale 

getirilen “çıkar iklimi” ekseninde ortaya çıkan artık değere şahin gibi saldırmaları, bu boyutu 

net olarak göstermektedir (Bayram ve Turan, 2008). Örneğin 2003 yılından itibaren 

Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında inşaat sektörünün payının 

sürekli artan bir eğilimde olduğu ve 2012 yılı için doğrudan yabancı sermaye yatırımında 

inşaat sektörünün payının %14,3 ile ikinci sırayı aldığı görülmektedir (Candan ve Maltaş, 

2014: 540-541).  

2.2. Kentsel Rant Yönetimin Ulusal Boyutu 

Gerek merkezi idare eliyle, gerekse yerel yönetimler eliyle kent ihtiyaçları gerekçe 

gösterilerek; artırılması mümkün olmayan arazi stokları için planlama yetkisi kullanarak 
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ulusal veya uluslararası sermaye ile uzlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak da kentsel araziler 

rantsal arazilere dönüştürülmektedir. İdarenin iş ve işlemleri neticesinde gelir değerinin 

olağanüstü üzerinde değerlenen kentsel arazilerin değer artışının şerefiyelendirilerek belli bir 

oranının kamu kaynaklarına aktarılması beklenir. Ancak; izlenen süreçte elde edilen 

olağanüstü piyasa değerinin merkezi ya da yerel yönetimin özel finansmanı için kullanıldığını 

düşündüren tezahürler mevcuttur (Yılmaz, 2010).  

Yeni kamu yönetimi anlayışı olarak adlandırılan ve içerdiği “yönetişim” ilkesi çerçevesinde 

1980 sonrası süreçte Türkiye’de yapısal bir takım köklü değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. 

Devletin giderek kabuğuna çekildiği/çektirildiği süreçte piyasa koşulları hakim kılınmıştır. 

Ancak oluşturulan piyasa koşulları her anlamda adil bir işleyiş tesis etmek maksadıyla 

gerçekleştirilmemiştir. Devletin düzenleyiciliğinde, bürokrasi, özel sektör ve sivil toplumun 

ortak karar alması hedefi gerek küresel aktörler, gerekse onların sivil toplum temsilcileri 

nedeniyle işletilememiştir. 

“2000’li yılların basından bu yana devlet örgütlenmesinde reform adı altında yapılan 

düzenlemeler bu çabaların önemli sonuçlarından biridir. Yönetsel yapısı Anayasal kurallarla 

belirlenen ülkemizde merkezde bakanlıklar ile ilgili ve bağlı kuruluşlardan oluşan yönetsel 

yapı taşra örgütleri dışında da kent yönetimini etkilemektedir. Örneğin, Çevre ve Orman 

Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı gibi bakanlıklar ile Toplu Konut İdaresi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi bağlı ve ilgili kuruluşlar 

yatırım ve planlama kararlarıyla bu süreci yönlendirmektedirler.”(Turan, 2008) (Burada 

belirtilen Bakanlıklardan Çevre ve Orman: Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su, Tarım ve 

Köyişleri: Gıda Tarım ve Hayvancılık, Bayındırlık ve İskan: Çevre ve Şehircilik, Devlet 

Planlama Teşkilatı: Kalkınma Bakanlıkları şeklinde yeniden düzenlenmiştir.)  

Bu bakanlıklardan Kültür ve Turizm Bakanlığı kıyı, orman ve turizm bölgelerinde, Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı meralarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son yasal 

düzenlemelerdeki koordine yetkisi ile birlikte mücavir alan içi veya dışı neredeyse her yerde, 

planlama, tahsis ve fonksiyon değiştirme gibi araçlarla arazileri ranta kurban etmeye aracı 

olmaktadırlar. Özelleştirme İdaresi ise; özelleştirilen yada özelleştirilmeyen tüm kamu 

kurumlarının arazilerini satıp emsal yükseltici imar planı yaparak rant servisi yapmaktadır. 

Yine; Milli Emlak Genel Müdürlüğü hazine arazileri, meralar, ormanlar, tarım toprakları, kıyı 

dolgu yerleri gibi alanları özel sektör, TOKİ, belediye vb yerlere tahsis etmektedir. TOKİ 

artık kuruluş amacı dışında kaynak geliştirme projelerine de girdiğinden yüksek hacimli kamu 

kaynakları ve arazilerini özel mülkiyete aktarmaktadır (Turan, 2008). 

 “Dolayısıyla merkezi yönetim, gerek planlama yetkisi gerekse yatırım kararları biçimindeki 

araçları kullanarak kendi mülkiyetinde bulunan toprakların niteliğinin değiştirilmesi, 

satılması, kullanım hakkı verilmesi gibi yollarla hem bu toprakların özel mülkiyete konu 

olmasına hem de kentsel rantların oluşumuna ve bölüşümüne yol açmaktadır.”(Turan, 2008) 

2.3. Kentsel Rant Yönetiminin Yerel Boyutu 
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Türkiye’de özellikle 6360 sayılı Kanunun güçlendirdiği 30 “Bütünşehir”, 51 il belediyesi, il 

özel idareleri ve köylerden oluşan yerel yönetim sistemi mevcuttur. Neredeyse federalizme 

gidecek kadar ultra yetkilendirilmiş büyükşehirler çoğu kez planlama yetkisini rant yönünde 

kullanmaktadırlar. 6360 sayılı yasanın 06.12.2012 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından 

mahalleye dönüşmüş köyler, belde belediyeleri, yok olan il özel idaresi ile rantın yüksek 

olduğu illerde mutlak hakimiyet tesis edilmiş görünmektedir. Yeni yasanın, belediyelerde 

nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü, etkin bir kamu hizmeti, demokratik katılım seviyesi yüksek 

ve kültürel anlamda gelişmiş optimal bir büyüklüğün sağlanması hedefleri için düzenlendiği 

iddia edilse de, gerekçe ve ortaya konulan hedefler konusu yoğun bir tartışma alanı olarak 

varlığını sürdürmektedir. 

İlçe, belde ve köy halkının Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki ilkelerden birisi olan  

kararlara katılımı görmezden gelerek gerçekleştirilen düzenleme; köy meralarını, ormanları, 

kıyıları, tarım arazilerini ranta kurban edebilir niteliktedir.  

Mutlak planlama yetkisi verilerek, fonksiyonu ve yapılaşma yoğunluğunu değiştirebilme 

kabiliyeti ile donatılan büyükşehir belediyeleri; ulusal/uluslararası sermayenin rant arzusunu 

tatmin noktasında muktedir kılınmıştır. “Yerel yönetimler, piyasanın gereksinmeleri 

doğrultusunda kentsel alanları düzenleme işlevi ile donatılmıştır. Örneğin belediye 

meclislerinde alınan kararların büyük bir kısmının kent planlaması daha doğrusu imar planı 

değişikliklerinden oluşması bu durumu gözler önüne sermektedir. Ulusal ve küresel şirketler 

kentsel altyapı hizmetleri, büyük ölçekli konut projeleri, dev alışveriş merkezleri ve oteller 

gibi büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirerek kentsel ranttan aldıkları payları gittikçe 

artırmışlardır. Ancak bu taleplerin yerine getirilmesi konusunda karşılaşılan engellerin 

ortadan kaldırılması amacıyla 2004 yılından itibaren yerel yönetim yasaları değiştirilmiştir. 

Bu değişikliklerin asıl amacı ise Türkiye’nin küresel kapitalizme yerel yönetimler aracılığıyla 

eklemlenmesinin sağlanmasıdır.”(Turan, 2008) 

Rant uygulamalarının tartışmasız olduğu, hem yerel hem de ulusal ölçekte sorumluluğun söz 

konusu olduğu ve Harvey’in “sermayenin çevrimi” aşamalarından ikinci ve üçüncü 

aşamalarıyla açıklanabilecek “kentsel dönüşüm” uygulamaları; daha önce değindiğimiz 

eklemlenmelerin, donatılmışlıkların, rızai veya rızai olmayan işbirliklerinin vb nesnel 

göstergesi niteliğindedir. Kentsel yapılı çevre sermaye birikiminin karlılığının devamı için 

ikinci aşamada sürekli olarak yeniden üretilmektedir. Devletin müdahalesinin söz konusu 

olduğu üçüncü aşamada ise; daha karlı bir yer seçimi veya bu amacı gerçekleştirmek için yeni 

bir mekan üretilinceye süreç devam etmektedir (Harvey’den aktaran Penbecioğlu, 2011: 62-

63). Kentsel dönüşüm projeleriyle daha çok gündemimizde var olan ve düzeyi giderek artan 

kentsel rant; kimi zaman TOKİ aracılığıyla, kimi zaman TOKİ ve özel sektör işbirliği ile 

gerçekleşen yatırımlarla, sermayenin bölüşümünde ilgi odağı olan yeni araçlardan birisi 

olmuştur (Candan ve Maltaş, 2014: 540).  

SONUÇ 
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Gerek ulusal, gerekse küresel boyutta sermayenin büyük veya küçük temsilcileri mülkiyeti 

kimde olursa olsun kentsel araziler ya da kırdan kente devşirilmek istenen araziler üzerinden 

imar hakkının da lehlerine olacak şekilde düzenlendikten sonra rant elde etmek konusunda 

azimlidirler. Bu arzularının gerçekleşmesi için karar mekanizmalarında aktif rol oynayarak 

gerek devletin uhdesinde, gerekse özel mülkiyette bulunan arazilerin mülkiyetinin doğrudan 

ya da dolaylı kendilerine geçmesini istemektedirler. Törpülenemez hırsları daha önce küresel 

mali krizin oluşmasına neden olan türev piyasalarda defalarca menkulleştirme arzularını 

kamçılamaktadır. 

Tüm bu isteklerinin engelle karşılaşmadan gerçekleşmesi için özellikle küresel boyuttaki rant 

mekanizması açıktan veya gizliden yerel ya da merkezi otorite ile bağlaşıma girmektedir. Bu 

bağlaşımın en görünür örnekleri hoş gördürülmeye çalışılan, sosyal boyutu yerine ekonomik 

boyutu göz önüne alınan “kentsel dönüşüm” seferberliği ile günü kurtarıcı kaynak yaratan 

yabancılara kontrolsüz mülk satışında gözlemlenmektedir. Kent silüeti ve sosyolojik açıdan 

travma alanları yaratabilen “kentsel dönüşüm”lerle, son yıllarda yabancılara limitsiz mülk 

satışının altında ne tür bir aklıselim gerekçe olduğu anlaşılır değildir. Üstelik satılan 

taşımazlara ilişkin TKGM’nün sağlıklı bir dataya sahip olup olmadığı da tartışmalıdır. 

Kentsel rantın oluşum ve bölüşümü, yerel anlamda en alt basamakta yer alan aktörlerden 

küresel boyutta farklı mekanizmalara kadar uzanan gizli veya açık işbirliklerine 

dayanmaktadır. Bu bağlaşımın içerisinde ilk sırada Dünya Bankası olmak üzere; Uluslararası 

Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütler ile bölgesel kapsamda 

değerlendirebileceğimiz Avrupa Birliği gibi örgütlenmeler yer almaktadır. Bu örgütlenmelerin 

belli doğrultuda aldıkları kararlar sonucu imzaladıkları antlaşmalar ile çeşitli sivil toplum 

örgütleri, yerli şirketler, müteahhitler, spekülatörler, emlakçılar, gayrimenkul yatırım 

ortaklıkları, kredi ve finans kuruluşları gibi sayabileceğimiz ve küresel şirketlerle işbirliği 

içerisinde olan kesimler rant mekanizmalarını var eden yapılanmalardır. 

Kapitalizmin kurucu ilkesi olarak piyasa, rantın var edilmesini ve bölüşümünü; “IMF’nin 

istikrar programları ve IMF ile yapılan stand-by anlaşmaları, Dünya Bankası’nın yapısal 

uyarlama programları ve proje kredileri, DTÖ’nün GATT ve GATS gibi ticaret ve hizmet 

ticareti anlaşmaları ve Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle ilgili ilerleme raporları ve katılım 

ortaklığı belgeleri, küresel şirketler ve onlara bağlı sivil toplum örgütlerinin desteği” gibi 

sayılabilecek mekanizmalar ve onların araçları ile mümkün kılmaktadır. Bu aktörlerin 

yalnızca toprak rantı değil, vergi gelirlerinden oluşan ulusal katma değerin bölüşümü süreci 

üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.”(Turan, 2008) 
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ÖZET: Araştırma liderlik tarzlarından dönüştürücü liderlik, etkileşimci liderlik ve tam serbesti 

tanıyan liderlik ile örgütsel bağlılık türlerinden normatif bağlılık ve duygusal bağlılık arasındaki ilişki 

varlığını ve yönünü tespit etmeyi amaçlamıştır. Kocaeli ilinde bankacılık sektöründe çalışan 188 

kişiye anket uygulanarak elde edilen veriler SPSS 23.00 programıyla analiz edilmiştir. Yapılan 

korelasyon analizi sonucunda örgütsel bağlılık değişkenlerinden normatif bağlılık ile liderlik tarzları 

değişkenlerinden dönüştürücü liderlik arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki, örgütsel bağlılık 

değişkenlerinden duygusal bağlılık değişkeni ile liderlik tarzları değişkenlerinden dönüştürücü liderlik 

arasında negatif yönlü anlamlı ilişki, etkileşimci liderlik ve tam serbesti tanıyan liderlik ile pozitif 

yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. En yüksek ilişki ise duygusal bağlılık ile tam serbesti tanıyan 

liderlik arasında bulgulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Liderlik Tarzları, Dönüştürücü Liderlik, Etkileşimci Liderlik, Tam Serbesti 

Tanıyan Liderlik, Örgütsel Bağlılık 

 

ANALYZING RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLES AND 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH ABOUT BANKING SECTOR IN 

KOCAELİ 

 

ABSTRACT: This research aims to investigate the relationship and its direction between 

transformational leadership, transactional leadership and laissez-faire leadership with normative 

commitment, emotional commitment which are kind of organizational commitment. For this purpose 

188 bank workers were surveyed in Kocaeli and datas were analyzed by SPSS 23 statistical 

programme. It was founded the positive and meaningfull reletionship between normative commitment 

which is variable of organizational commitment and transformational leadership one of the variables 

of leadership styles through correlation analysis. Also another founding is a negative relationship 

between emotional commitment and transformational leadership on the other hand there is a positive 

meaningfull relationship between emotional commitment with transactional leadership and laissez-

faire leadership. The highest relationship was founded between emotional commitment and laissez-

faire leadership. 

 

Key Words: Leadership Styles, Transformational Leadership, Transactional Leadership, Laissez- 

faire Leadership, Organizational Commitment 
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GİRİŞ  

Kuramsal ve uygulamalı liderlik çalışmaları yoğunlaştıkça yöneticiler, ortaya çıkan yeni 

gelişmeler ışığında liderlik davranışları sergilemek durumunda kalmaktadır. Hizmet 

sektöründe özellikle de bankacılık sektöründe büyüme, kâr, kazanç ve rekabet gibi olguların 

çok önemli bir yer tutması, örgütü şekillendiren ve örgütün hedeflerine ulaşmasında önemli 

katkıyı sağlayacak olan liderlerin sorumluluklarını arttırmaktadır. 

İşletmelerde yöneticilerin sergilediği liderlik tarzları ile çalışanların örgütün hedef ve 

değerlerine olan bağlılığı arasında yakın bir ilişki vardır. İşletmede yöneticiler, işletmenin 

kültürel değerlerine ve normlarına önem göstermiyorsa bu işletmede verimlilik ve yenilikçi 

düşünce anlayışı gelişme gösteremeyecektir (Esmer, 2013, s. 42). Bu nedenle liderlerin 

çalışanlarının ihtiyaçlarına olan hassasiyeti ile örgütsel bağlılık arasında ilişki söz konusudur 

(Karahan, 2008, s. 146). Kocaeli ilinde faaliyet gösteren banka çalışanları üzerine yapılan 

araştırma, liderlik tarzları; dönüşümcü liderlik, etkileşimci liderlik ve tam serbesti tanıyan 

liderlik ile örgütsel bağlılık; normatif bağlılık, duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit 

etmeye yöneliktir. 

1. LİDERLİK TARZLARI 

Literatürde liderliğin ortak noktalarda birleşen farklı tanımları mevcuttur. Liderlik; belirli bir 

durum içinde hedefe ulaşmak için bir kişinin veya bir grubun faaliyetlerini etkileme sürecidir 

(Kılıç, Keklik, & Yıldız, 2014, s. 250). Lider ise başkalarını etkileyebilen, nereye nasıl 

gidileceğini gösteren hedef ve misyon koyan rehber kişidir (Görmüş, Derer, Gökakın, Titiz, & 

Şahin, 2015, s. 2). Bize göre liderlik bir topluluğu istediği hedef doğrultusunda etkileyerek 

kabul görme onlara öncülük etme olgusudur. Lider ise ilham veren, takip edilen öncü kişidir 

yani gurupla yakın etkileşim içersinde olmalıdır. Bass(1985) ve Bass ve Avolio(1988) liderlik 

tarzlarını incelemiş ve dönüşümcü, etkileşimci ve tam serbesti tanıyan liderlik olarak üçe 

ayırmışlardır (Bakan, Erşahan, Büyükbeşe, Doğan, & Kefe, 2015, s. 202). Bu modele Tam 

Kapsamlı Liderlik (Full Range of Leadership) modeli adını vererek, her liderin belli oranda 

dönüştürücü, etkileşimci, tam serbesti tanıyan liderlik tarzlarını sergileyebildiğini 

belirtmişlerdir (Kılıç, Keklik, & Yıldız, 2014, s. 251). Liderlik tarzları liderlerin ortaya 

koyduğu davranışlarla belirlendiği için insanların farklılıkları liderlik tarzlarının çeşitliliğini 

arttıran temel etkendir. 

Çalışmada Tam Kapsamlı Liderlik Modeli doğrultusunda üç liderlik tarzına (dönüştürücü, 

etkileşimci, tam serbesti tanıyan) yer verilmiştir. 

1.1. Dönüştürücü Liderlik 

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu, gelişen koşullara ayak uydurmanın ciddi bağlamda 

fark oluşturduğu dünyamızda; dönüştürücü liderliğin diğer liderlik türleri arasında öne 

çıkması kaçınılamaz. Takipçilere ilham vererek örgütsel amaçlar doğrultusunda değişimlerini 

ifade eden (Çarıkçı & Erdoğan Morçin, 2016: 99) dönüştürücü liderlik kavramı literatüre J.V. 

Dowston’un (1973) çalışmasıyla girmiş sonrasında J. McGregor Burns (1978) kavramı 
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sistematize ederek teori haline getirmiş (Yücel Batmaz & Gürer, 2016: 479), Bass (1985) ise 

teoride önemli revizyonlar gerçekleştirmiştir (Banks, McCauley, Gardner, & Guler, 2016: 

636). Literatürde var olan pek çok çalışma dönüştürücü liderliğin işletmeyi ve çalışanları; iş 

çıktıları, performans, yaratıcılık, örgütsel sessizlik, bağlılık, özgüven gibi pek çok yönden 

etkilediğini bulgulamaktadır (Gümüşlüoğlu & İlsev, 2009: 461-463; Wang, vd, 2016: 1202). 

İnsanlık tarihi incelendiğinde çiftçi, köle veya bedevilerden medeniyetler kuran veya yıkan 

dönüştürücü liderlere sıkça rastlamak mümkündür. 

1.2. Etkileşimci Liderlik 

Burns ve Bass liderlik düşüncesini; dönüştürücü ve etkileşimci liderlik olarak iki ana başlık 

altında incelemişlerdir (Avci, 2015: 2759). Burns bu iki liderlik tipini zıt kutuplar olarak ele 

alıp bir liderin söz konusu liderlik tipi özelliklerinden herhangi birini taşıyabileceğini ifade 

ederken; Bass ise etkili liderlerin bu iki tip liderliğin bir bileşimi olduğu düşüncesine 

yoğunlaşmıştır (Erdoğan Morçin & Çarıkçı, 2016: 99). Etkileşimci liderlik karşılıklılık 

üzerine kurulan ve yüksek performansın ödüllendirildiği (Smith, 2015: 229), stratejilerin 

uygulanmasının ve hiyerarşik yapının geliştirilmesinin ciddi önem taşıdığı (Mgeni & Nayak, 

2016: 99) bir liderlik tipidir. 

1.3.Tam Serbesti Tanıyan Liderlik 

Tam serbesti tanıyan liderler karar vermekten kaçınırlar ve astlarının seçme ve uygulama 

ortamını genişletir (Rao-Nicholson, Khan, Akhtar, & Merchant, 2016: 2465). Tam serbesti 

tanıyan liderler astların yenilik üretme kapasitelerini olumlu etkilediğinden bilimsel çalışma 

yapan ekiplerde, AR-GE çalışma guruplarında, önemli derecede bilgi ve beceri sahibi astlar 

üzerinde olumlu etki göstereceği söylenebilir (Kılıç, Keklik, & Yıldız, 2014: 252). Liderin 

gerekli özeni göstermediği durumlarda astlar üzerinde olumsuz psikolojik etkiler 

görülebilmesi (Birkeland, Nielsen, Knardahl, & Heir, 2016: 690) yanında bu liderlik tipinde 

otorite çok düşük seviyede olduğu için gurup içerisinde anarşi meydana gelebilmesi 

mümkündür (Tengilimoğlu, 2005: 8). Bu bağlamda tam serbesti tanıyan lider çokça yetki ve 

sorumluluk devrettiği için astların bu yük altında ezilmemeleri için yeterli entelektüel ve 

psikolojik birikime ve dirence sahip olması başarı için önemlidir. 

2. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

Bağlılık duygusal bir süreç olarak insan hayatının gereği ve ayrılmaz bir parçasıdır. İnsan göz 

önüne alındığında genellikle aile arasında zirve halini alan bu olgu günümüzde 

organizasyonların çalışanlarıyla ve müşterileriyle aralarında geliştirmek istedikleri bir bağ ve 

süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel bağlılık Steers (1997) tarafından ‘’Örgütün 

hedef ve değerlerini benimseyerek örgütün bir parçası olmak için çaba göstermek ve güçlü bir 

ailenin üyesi gibi hissetmek’’ olarak tanımlanan (Erdem, Gökmen, & Türen, 2016:162) 

örgütsel bağlılığın çalışanlar üzerinde işten ayrılmayı azaltıcı, işe gelmeyi arttırıcı ve 

performans yükseltici etkileri bilimsel çalışmalarda bulgulanmıştır (Mitonga-Monga & 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2792 
 

Cilliers, 2016: 36). Doğal olarak örgütsel bağlılık konusuna organizasyonlar tarafından 

odaklanılmasının temel nedeni insan sermayesinden daha fazla verim almak ve organizasyona 

fayda sağlamaktır. 

 

2.1. Normatif Bağlılık 

Çalışanların görev bilinciyle örgütten ayrılmamaları gerektiğine inandıkları ve örgüte bu 

görev duygusuyla bağlandıkları örgütsel bağlılık türüdür (Meyer & Allen, 1991, s. 67).  

Çalışanların içinde bulunduğu örgüte karşı sorumluluk ve yükümlülük duygusuyla hareket 

ederek örgüte bağlı olmayı bir zorunluluk olarak görmesi temeline dayanan bağlılıktır (Wasti, 

2002, s. 526). Örgüte bu tür bağlılık duyan çalışanlar sadakatin önemine inanmakta (Yalçın & 

İplik, 2005, s. 398) örgütten ayılmayı sadakatsiz olarak görmektedirler.  

2.2.Duygusal Bağlılık 

Çalışanların içinde bulunduğu örgüt ile özdeşleşmesi ve örgütün üyesi olmaktan mutlu 

oldukları (Uyguç & Çımrın, 2004, s. 91) bireysel ve örgütsel değerler arasındaki uzlaşmadan 

ortaya çıkan (Durna & Eren, 2005, s. 211) bağlılık türüdür. Çalışanın hissi olarak örgüte 

bağlanmasını, kendi istek ve tercihiyle örgütte kalmayı sürdürmesini ifade eder (Özutku, 

2008, s. 82). Örgüte duygusal bağlılık duyan çalışanlar, örgütün hedef ve değerlerine inanarak 

emir ve beklentilere gönüllülük çerçevesinde uyarlar. Ayrıca hedeflere ulaşmak için üst 

yönetimin beklentisinin üstünde bir performans göstererek örgütte kalma konusunda kararlılık 

gösterirler (Bayram, 2005, s. 126).  

3. YÖNTEM  

Bu bölümde araştırmanın amacı, modeli, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, 

değişkenler ve kullanılan ölçekler açıklanmaktadır. 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. 

Bu kapsamda liderlik tarzları değişkenleri olan dönüştürücü liderlik, etkileşimci liderlik ve 

tam serbesti tanıyan liderlik ile örgütsel bağlılık değişkenleri olan normatif ve duygusal 

bağlılık arasındaki ilişkinin varlığı ve yönünün belirlenmesidir. 

3.2. Araştırmanın Modeli 

Liderlik tarzları dönüştürücü liderlik, etkileşimci liderlik ve tam serbesti tanıyan liderlik 

olmak üzere üç değişkenden, örgütsel bağlılık ise normatif bağlılık ve duygusal bağlılık 

olmak üzere iki değişkenden oluşmaktadır. 
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Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 

 

3.3. Veri Toplama ve Değerlendirme 

Araştırma Kocaeli ilinde bankacılık sektöründe çalışanlarına anket yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni olan Kocaeli ilinde 2014 yılı Türkiye Bankalar 

Birliği verilerine göre 9.419 banka çalışanı bulunmaktadır  (Türkiye Bankalar Birliği, 1997). 

Araştırma 200 katılımcıyla gerçekleştirilmiş, yapılan değerlendirmede 188 anket formu 

kullanıma uygun bulunmuştur. Ankette demografik bilgilerin dışında kalan sorular beşli 

Likert ölçeğine göre düzenlenmiş olup elde edilen veriler SPSS 23.0 for Windows adlı 

istatistik paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin incelenmesinde güvenilirlik analizi ve 

korelasyon analizi kullanılmıştır. 

3.4. Değişkenler ve Ölçekler 

Araştırmada liderlik tarzları ile ilgili soruların hazırlanmasında Bass ve Stogdill (1990) 

tarafından geliştirilen, örgütsel bağlılık ile ilgili soruların hazırlanmasında ise Meyer, Barak 

ve Vadenberghe’in (1996)  hazırladığı ve Wasti ve Can tarafından Türkçe’ye çevrilen 

‘Bağlılık Odakları’ ölçeğinden yararlanılmıştır. Anket toplam 68 soru olup, liderlik tarzları 

ölçeği; dönüştürücü liderlik değişkeni 20 soru, etkileşimci liderlik değişkeni 6 soru ve tam 

serbesti tanıyan liderlik değişkeni 7 soru olmak üzere 33 sorudan, örgütsel bağlılık ölçeği; 

normatif bağlılık değişkeni 20 soru, duygusal bağlılık değişkeni 15 soru olmak üzere 35 

sorudan oluşmaktadır. 

3.5. Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi 

188 katılımcının 92’si (%48,9) bayan, 96’sı (%51,1) ise erkektir. Katılımcıların eğitim 

durumları %2,1’i ilköğretim, %21,3’ü lise, %11,2’si yüksekokul, %51,6’sı üniversite, 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2794 
 

%10,6’sı yüksek lisans ve %3,2’si doktora mezunu şeklindedir. Katılımcıların örgütte görev 

yaptıkları pozisyonlara bakıldığında %11,7’sinin üst düzey yönetici, %27,7’sinin uzman, 

%18,6’sının teknik personel ve %42’sinin eleman olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

yaşları ile ilgili bulgular; 20-30 yaş %50, 31-40 yaş %30,9, 41-50 yaş %17,6, 51 ve üzeri ise 

%1,6 şeklindedir. Katılımcıların toplam çalışma süreleri ise 0-5 yıl %45,7, 6-10 yıl %22,3, 

11-15 yıl %13,3, 16-20 yıl %10,1, 20 yıl ve üzeri %8,6’dır. 

 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi 

Alfa Değeri Soru Sayısı 

,929 68 

 

Güvenilirlik analizi sonucunda alfa değeri 0.929 olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 2: Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi 

Değişkenler Alfa Değeri Soru Sayısı 

Dönüştürücü Liderlik 0.974 20 

Etkileşimci Liderlik 0.779 6 

Tam Serbesti Tanıyan Liderlik 0.838 7 

Normatif Bağlılık 0.863 20 

Duygusal Bağlılık 0.728 15 

 

Değişkenlerin her birinin güvenilirlik analizi sonuçları tablo 2 de verilmiştir. Liderlik tarzları 

değişkenlerinden dönüştürücü liderliğin alfa değerinin 0.974, etkileşimci liderliğin alfa 

değerinin 0.779, tam serbesti tanıyan liderliğin alfa değerinin 0.838, örgütsel bağlılık 

değişkenlerinden normatif bağlılığın alfa değerinin 0.863, duygusal bağlılığın alfa değerinin 

0.728 olduğu görülmektedir. Alfa değerleri 0.70’in üzerinde çıktığından güvenilir olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

Tablo 3: Korelasyon Analizi 

 
 LİDERLİK TARZLARI 

ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIK 

 

Dönüştür

ücü 

liderlik 

Etkileşimci 

liderlik 

Serbestciyet

ci Liderlik 

Normatif 

Bağlılık 

Duygusal 

Bağlılık 

L
İD

E
R

L
İK

 

T
A

R
Z

L
A

R
I 

Dönüştürücü 

liderlik 
1     

Etkileşimci 

liderlik 
,231

**
 1    

Serbestciyetci 

Liderlik -,417
**

 ,213
**

 1   

Ö
R

G
Ü

T
S

E
L

 

B
A

Ğ
L

IL
I

K
 Normatif 

Bağlılık 
,400

**
 ,071 ,028 1  
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Duygusal 

Bağlılık -,297
**

 ,172
*
 ,577

**
 -,160

*
 1 

 ** 0.01 düzeyinde anlamlı ilişki. 

 *.  0.05 düzeyinde anlamlı ilişki. 

 

Korelasyon analizi sonucunda örgütsel bağlılık değişkenlerinden normatif bağlılık ile liderlik 

tarzları değişkenlerinden dönüştürücü liderlik arasında p= 0.01 düzeyinde pozitif yönlü 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılık değişkenlerinden duygusal bağlılık değişkeni 

ile liderlik tarzları değişkenlerinden dönüştürücü liderlik arasında p= 0.01 seviyesinde negatif 

yönlü anlamlı ilişki, etkileşimci liderlik ve tam serbesti tanıyan liderlik ile pozitif yönlü 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir. En yüksek anlamlı ilişki ise duygusal bağlılık ile tam serbesti 

tanıyan liderlik arasında görülmüştür. 

 SONUÇ  

Liderler bireyleri etkileyerek onları belli amaçlar doğrultusunda götürme yeteneğine sahip 

kimselerdir. Her liderin liderlik davranışları farklı olduğu gibi bireyler üzerinde meydana 

getireceği etki ve sonuçlar da farklıdır. Bu sonuçlardan biri de astın sergilediği bağlılık 

davranışıdır. Birey hayatı ile ilgili kararlar alırken bağlı olduğu değer ve varlıkları göz önünde 

bulundurur. Bu durum bireyin mesleki motivasyon ve tercihlerini etkilediği gibi işle ilgili 

çıktılarını da etkilemektedir. Kocaeli ilinde bankacılık sektöründe çalışmakta olan 188 kişi 

üzerinde yapılmış olan çalışmada liderlik tarzlarının örgütsel bağlılığa etkisiyle ilgili bulgular 

elde edilmiştir. 

Yapılan analizde liderlik tarzlarından dönüştürücü liderlik ile bağlılık türlerinden normatif 

bağlılık arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Normatif bağlılık çoğunlukla örgütsel 

nedenlerin bir sonucudur. Yani birey örgütün kendisine yaptığı yatırım, örgütte gördüğü değer 

ve örgüt kültürü gibi nedenler dolayısıyla örgüte karşı bağlılık duyma zorunda hisseder. Bir 

çalışanın bu durumu dönüştürücü liderlik altında hissetmesi daha olasıdır çünkü dönüştürücü 

liderler bireyi ve örgütü genellikle olumlu yönde değiştiren ve geliştiren etkiye sahiptirler ve 

ast bu pozitif durumu daha kolay gözlemlediği için kendini örgüte ve lidere karşı borçlu 

hissedecek ve bağlılık duygusu güçlenecektir. 

Dönüştürücü liderlik tarzı ile ilgili bir diğer sonuç ise duygusal bağlılık değişkeni ile negatif 

yönlü ilişki tespit edilmesidir. Çoğu insan işiyle ilgili günlük rutininin, iş ortamının ve iş 

süreçlerinin karşı tepkilidir. Dönüştürücü liderlerde baskın olarak görülen değişim unsuruna 

karşı astlar tarafından duygusal olarak olumsuz tepki verilmesi normal karşılanacak bir 

durumdur. 

Duygusal bağlılık değişkeninin dönüştürücü liderliğin aksine etkileşimci ve tam serbesti 

tanıyan liderlik tarzlarıyla pozitif yönlü ilişkili olması bu iki liderlik tarzının da çalışanlara 

işini yapmada özgürlük tanıması, çalışana rutininde serbestlik tanıması olarak yorumlanabilir. 

Bu özgürlük asta kendisine lider tarafından güven duyulduğu hissini vereceğinden bu 

güvenilirlik hissi ise sevgi ve bağlılık doğuracaktır. En yüksek ilişki düzeyinin tam serbesti 

tanıyan liderlik tarzı ile duygusal bağlılık değişkeni arasında çıkması da bu düşünceyi 
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destekler niteliktedir. Ancak bu bağlılığın ne kadarının örgüte ne kadarının lidere olduğu 

hususu ile ilgili ayrı bir çalışma yapılabilir. 
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ÖZET:Toplumların gelişmişlik düzeyini belirleyen ve etkileyen etkenler arasında kadınlara yönelik 

olarak geliştirilen sosyal politikalar önem taşımaktadır. Küreselleşmenin etkisi ile uluslararası örgütler 

ve merkezi yönetimler yanında yerel yönetimlere de bu süreçte önemli görevler verilmektedir. 

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı,bu gelişmelerin somut bir örneğini 

oluşturmaktadır. 2006 yılında başlayan program,toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerinin yerel 

yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine dahil edilmesini hedeflemektedir. Bunun yanında, 

yerelyönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve bu örgütler arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi, programın diğer amaçları arasındadır.Türkiye’de uluslararası gelişmelere bağlı olarak, 

kadınların korunmasına yönelik sosyal politika alanında önemli adımlar atılmıştır. Kadın Dostu Kent 

Programı’nın ilk aşaması 2006-2010 yılları arasında 6 kentte (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, 

Trabzon ve Van) uygulanmış vekaydedilen ilerlemenin ardından birçok yerel yönetim, kendi illerinde 

de “Kadın Dostu Kent” modelini uygulama isteği ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 

(UNFPA)’nabaşvurmuştur. Bununla birlikte, Türkiye’de ekonomik ve sosyal olarak kadınların 

gelişimi ve korunmasıyla ilgili çözüm bekleyen çok sayıda problem bulunmaktadır. Bu problemlerin 

tespiti ve aşılması sürecinde, yerel yönetimlerin daha aktif rol almasının yararlı olacağı savının 

desteklendiği çalışmada; kadın dostu kent kavramına değinilerek yerel yönetimlerin bu alanda 

geliştirebilecekleri politikalar ve projelere ilişkin öneriler, en iyi uygulama örnekleri üzerinden 

tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın Dostu Kent, Yerel Yönetimler, Türkiye 

 

WOMEN FRIENDLY CITIES IN OVERCOMING SOCIAL GENDER UNEQUALITY IN 

TURKEY 

 

 

ABSTRACT:Among the factors determining and affecting the development level of the societies, 

social policies developed aiming at women are essential. With the effects of globalisation, alongside 

international organisations and central administrations, local governments are assigned crucial duties 

within this process. United Nations Women Friendly Cities Common Programme is a concrete 

example of these developments. This programme, which started in 2006, aims at inclusion of social 

gender equality principles into the planning and programming processes of local governments. 

Besides, empowerment of local authorities and women organisations and the development of 

cooperation between these organisations are among the other aims of the programme. Remarkable 

steps are taken within social policy intended at the protection of women in Turkey in parallel with the 

international developments. The first step of the Women Friendly City Programme was applied in 6 

cities (İzmir,Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon and Van) and after the progress shown, many local 

governments applied to United Nations Population Fund (UNFPA) with the demand of implementing 

the ‘Women Friendly City’ model. In addition to this, there are a wide range of problems that need to 

be solved related with the development and protection of women economically and socially. In the 

study where the argument consisting of the beneficialness of the local governments’ taking a more 

active role within the period of determining and overcoming these problems; mentioning the women 
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friendly city notion, the suggestions related with the policies and projects that can be developed by the 

local governments will be discussed over the application examples.  

 

Key Words: Women Frindly Cities, Local governments, Turkey 

 

 GİRİŞ 

Kadınlara yönelik olarak geliştirilen sosyal politikalar, toplumların gelişmişlik 

düzeyinin önemli göstergeleri arasındadır.Çünkü, dünya nüfusunun yarısını oluşturan 

kadınlar, toplumla bütünleşme sürecinde önemli engellerle karşılaşmakta, nüfusları ile 

orantılıolarak toplumsal refahtan pay alamamaktadır.Bu durum ülkelerin gelişmişliğine bağlı 

olarak farklı düzeylerde olsa da, tüm dünyada hissedilen önemli bir toplumsal sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Kadın, toplumların ilerlemesinde kilit önem taşımakta ve sürdürülebilir kalkınma için 

önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden bu 

güne birçok uluslararası sözleşmenin konusu kadın erkek eşitliği olmuştur.Öte yandan 

küreselleşmeninetkisi ile uluslararası örgütler ve merkezi yönetim yanında yerel yönetimlere 

de bu konuda önemli görevler verilmiştir. Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak 

Programı bu gelişmelerin somut bir örneğini oluşturmaktadır. 2006 yılında başlayan program; 

toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerinin yerel yönetimlerin planlama ve programlama 

süreçlerine dahil edilmesini hedeflemektedir.  

Uluslararası gelişmelere paralel olarak Türkiye’de dekadınların korunmasına yönelik 

sosyal politika alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu çalışmada; kadın dostu kent 

kavramına değinilerek yerel yönetimlerin bu alanda geliştirebilecekleri politikalar ve projelere 

ilişkin öneriler, en iyi uygulama örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Bu kapsamda öncelikle 

kadın dostu kent kavramının anlamı ve gelişimi üzerine gerekli teorik alt yapı oluşturulmakta 

ve çeşitli ülkelerde bu kapsamda yapılan bazı uygulamalara yer verilmektedir. Çalışmanın 

ilerleyen bölümlerinde ise, uluslararası ve ulusal çeşitli istatistiki verilerden yararlanılarak 

Türkiye’de kadınların durumu irdelenmekte ve Türkiye’de kadın dostu kent çalışmaları ve 

yerel yönetimlerin bu süreçteki işlevleri değerlendirilmektedir. 

1. KADIN DOSTU KENT KAVRAMININ GELİŞİMİ VE İÇERİĞİ 

Kadın erkek eşitliği üzerine yapılan tartışmalar ve imzalanan uluslararası antlaşmalar 

oldukça uzun bir tarihi geçmişe sahiptir. 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden bu güne 

birçok uluslararası sözleşmenin konusu kadın erkek eşitliği oluşturmaktadır. 1979 

tarihliBirleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ÖnlenmesiSözleşmesi 

(CEDAW), 1993 tarihliBirleşmiş Milletler Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı ve 

Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Bildirge, 1994 tarihli Kahire’de yapılan Nüfus ve Kalkınma 

Konferansı, 1995 tarihli Pekin’de yapılan Dünya Kadın Konferansı, BirleşmişMilletler 

Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesineek İhtiyari Protokol 

hazırlanması sözü edilen uluslararası sözleşmelerden bazılarıdır. Keza AvrupaBirliği 

Amsterdam Anlaşmasının 141. Maddesi kadın erkek eşitliği şartını düzenlemekte, cinsler 

arası eşitlik Kopenhag siyasi kriterleri arasında yer almaktadır(Şenol: 4; Alkan, 2009: Sunuş). 
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Kentin kadınları da içine alacak şekilde yeniden kurgulanması ve kentsel mekânların 

kadın sorun ve ihtiyaçlarına göre biçimlenmesinikonu alan çalışmalar ise oldukça yenidir. 

Avrupa’da kadınların yerel politika ve yerel meclislerde azınlıkta olma nedenlerini sorgulayan 

ilk yerel ve bölgesel seçilmiş kadınlar konferansı, Avrupa Yerel ve BölgeselYönetimler 

Konseyi(CEMR Council of EuropeanMunicipalitiesandRegions) tarafından 1983 yılında Pisa 

kentinde düzenlenmiştir(Tokman, 2007: 436).CEMR’in2006 tarihli Yerel Yaşamda Kadın 

Erkek Eşitliği Şartı’na göre kadın erkek eşitliği temel bir haktır ve bu hak yerel ve bölgesel 

yönetimler tarafından bütün sorumluluk alanlarında hayata geçirilmelidir.Kadınların 

kentlerdeki yerini belirleyen öncelikli ölçütler arasında kentin karar alma organlarına 

kadınların katılım düzeyi gösterilmektedir. Öte yandan tüm yerel plan ve program 

vepolitikalara eşitlik perspektifinin yerleştirilebilmesi vekadınların özel ihtiyaçlarına yanıt 

verecek yerel hizmetlerin sağlanması da gerekmektedir. Bunun yanında 1992 tarihli 

AvrupaKentli Hakları Bildirgesi’ne göre, kent sakinleri; kentsel işlevlerinuyumlu olduğu 

güvenli bir çevrede yaşama ve tüm kamusal hizmetlere erişim hakkına sahiptir(Şenol: 4; 

Alkan, 2009: Sunuş). 1996 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri İstanbul Zirvesi 

değerlendirmelerine göre kadınların kamusal alanda saldırıya uğrama korkusu olmadan 

yaşayabildikleri ve özel ihtiyaçlarına kolay ulaşabildikleri kentler, kadın dostu olarak 

tanımlanmaktadır(Aile Dostu Kentler Etüt Araştırması, 2015: 79). 

Kentin kadınları da içine alacak şekilde yeniden kurgulanması ve kentsel mekânların 

kadın sorun ve ihtiyaçlarına göre biçimlenmesini hedefleyen Birleşmiş Milletler; kadın dostu 

kentler projesini geliştirmiştir.Kadın dostu kentler, kadınların kentli haklarının hayata 

geçirebilmesini sağlayan bir fırsattır. Çünkü bu proje ile kadınların kentsel yaşama katılım 

sürecinde kentli olarak sahip oldukları hakları bilmeleri ve yaşadıkları kente sahip çıkmaları 

için açılımlar sunulmaktadır(Kaypak, 2014: 355). Bu proje 1998 yılında Latin Amerika’da 

başlamış ve 2003 yılında Asya ülkelerindetekrarlanmıştır. 2015 yılına gelindiğinde dünya 

genelinde Kore, Finlandiya, Hindistan,Türkiye gibi farklı toplumsal ve kültürel özelliklere 

sahip 17 farklı ülkede, 100’ü aşkın kentte, kadın dostu kentler projesi uygulanmıştır.Birleşmiş 

Milletlere göre güvenli ve kapsayıcı bir kentin taşıması gereken özellikler şöyle sıralanmıştır 

(Özsoy ve Sipahi, 2016: 37-38): 

 Kadınlar kentte şiddet ve saldırı korkusu olmadan yaşayabilmelidir. 

 Kentte kadınlar ayrımcılıkla karşılaşmamalıdır. 

 Kadınların ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel hakları garanti altına alınmalıdır ve 

kadınlar, kendi yaşamlarını ilgilendiren kararların alınmasına etkin bir şekilde 

katılmalıdır. 

 Devlet, kentteki tüm yurttaşların haklarını garanti altına almalıdır. 

 Devlet ve yerel yönetimler kadına yönelik şiddet konusunda dikkatli olmalı, önleyici 

tedbirler almalı ve şiddete karşı cezalar getirmelidir. 

 Devlet ve yerel yönetimler, kentteki kadınların adalete erişimlerini garanti altına 

almalıdır. 

Kadınların kentli haklarının yaşama geçirildiği, yerel karar süreçlerine ve karar 

mekanizmalarına katılımlarının sağlandığı, yaşam koşullarını iyileştirici tedbirlerin alındığı, 
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hayatın her alanında kadın erkek eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının 

oluşturulduğu ve bu politikaların yerel yönetim anlayışına yerleştirilerek eşitlikçi yerel hizmet 

sunumlarının gerçekleştirildiği kentler kadın dostudur(Tokman, 2007: 436).Kadın dostu 

kentler; kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına, kalitelive 

kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut, güvenlik vb.), şiddete maruz kaldıkları 

takdirdehaklarını güvence altına alacak mekanizmalara sahip oldukları kentlerdir. Bu 

kentlerde kadınların, yerel yönetimlerin planlama ve karar alma süreçlerine katılımı/erişimi 

sağlanarak, erkekler ile birlikte kentsel yaşamın tüm alanlarında eşitbir biçimde yer alması 

desteklenmektedir(T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015: 57). 

2. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMALARI 

1996 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri İstanbul Zirvesi, kadın dostu 

kentlerin küresel platformda yaygınlaşmasına öncülük etmiştir.BM Kadın Biriminin 

çalışmalarıyla, kentsel mekânda kadınların güvenli bir şekilde var olabilmelerini ve özgürce 

hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla; “Küresel Güvenli Şehirler Girişimi” (SafeCities 

Global Inicitive) kurulmuş, bu girişim 2010’da BM Habitat ve birçok ortakla birlikte 

“Kadınlar ve Genç Kızlara Karşı Şiddetten Arındırılmış Güvenli Şehirler” (SafeCitiesFree of 

ViolenceagainstWomenandGirls) projesini, 2011 yılında ise BM Kadın Birimi, BM Habitat 

ve UNICEF ortaklığında “Herkes İçin Güvenilir ve Sürdürülebilir Şehirler” 

(SafeandSustainableCitiesforAll) projesini başlatmıştır(T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, 2015: 79). 

Kadın dostu kentler daha öncede ifade edildiği gibi,1998 yılında Latin Amerika’da 

başlamıştır. 2003 yılından itibaren Asya ülkelerinde de kadın dostu kentler oluşturulmuştur. 

2015 yılına gelindiğinde dünya genelinde Kore, Finlandiya, Hindistan,Türkiye gibi farklı 

toplumsal ve kültürel özelliklere sahip 17 farklı ülkede, yüzü aşkın kentte, kadın dostu kentler 

projesi uygulanmıştır(Özsoy ve Sipahi, 2016: 37-38).Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde 

kadınlar için güvenli bir kent oluşturmak hedefiyle suç oranlarının yaygın olduğu bölgeler 

öncelikli olmak üzere; sokaklarda aydınlatma çalışmaları, kentin sokakları ve merkezî 

bölgeler arasındaki bağlantıların kuvvetlendirilmesi uygulamaları yapılmıştır. Cape Town’da 

da kentleri kadınlar için daha güvenilir mekânlar hâline getirmek için yerel yönetimler 

tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Önceliği otobüs duraklarına veren kent yöneticileri, 

durakların güvenilir mekânlar olması için ışıklandırma, ulaşım imkânlarının geliştirilmesi, 

görünürlüğün artırılması gibi çalışmalar yapmaktadır. Kentte yetersiz olan toplu ulaşım 

araçlarına hızlıca ve güvenli bir şekilde ulaşmayı sağlayan bir sistem olarak geliştirilen 

MyCITI projesi ile kent içerisinde sürekli, hızlı ve güvenli ulaşım sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Kanada’da da bu uygulamaya benzer şekilde belli bir saatten sonra otobüs durakları arasında 

ek otobüsler konulmakta, böylece kadınların özellikle geceleri gidecekleri yere mümkün olan 

en az yürümeyle ulaşabilmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Güney Kore’nin Seul kentinde 

2007 yılında uygulamaya konulan “Kadın Dostu Kent Projesi”; iş, bakım, kültürel aktiviteler, 

boş zaman aktiviteleri, sağlık, çevre ve kentsel mekân bağlamında çalışmalar yaparak 

kadınların mutluluğunu hedeflemektedir(T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2015: 79). 
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Avrupa’da çeşitli ülkelerde kadın dostu kent projesi kapsamında başarılı uygulama 

örneklerine dairdiğer bazı kentlere ilişkin yürütülen çalışmalar ise şu şekildedir(Tokman, 

2007: 436-437; Şenol: 6-14): 

Fransa’da kabul edilen yasa uyarınca ulusal ve yerel düzeyde seçimle gelinen görevler 

için gösterilen adayların yüzde 50’sinin kadın olması gerekmektedir. Ayrıca Fransa’nın Paris 

kentinde eşitlik konusunda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları izleme ve değerlendirme 

amacıyla bir ‘izleme Merkezi’ oluşturulmuştur.  

Almanya, Frankfurt kentinde 2002’de cinsiyet duyarlı bakış açısını uygulamaya 

koymuş ve belediye örgütünün bünyesinde bir "Cinsiyet Takımı"(Gender Team) 

kurmuştur.Essen’de de kent idari yapılanmasında ‘EşitFırsatlar Birimi (Departmanı)’ 

bulunmaktadır. Hannover’de kentin ulaşım planlaması toplumsal cinsiyet duyarlı hale 

getirilmiştir. Benzer olarakWiesbaden’de tren istasyonu ve önündekialan kadın ve çocukların 

güvenlik ihtiyaçları çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. 

Norveç’te 1999 yılından itibaren İstatistik Kurumu, toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi 

yayınlamaktadır. 

Yunanistan’da anayasal hüküm uyarınca, seçimlegelinen tüm pozisyonlar için 

hazırlanan aday listelerininen az üçte biri kadın adaylardan oluşmak zorundadır. 

Hollanda, Rotterdam kentinde kadın ve gençler(12-18 yas grubu) ağırlıklı bütçeleme 

politikası ile yeni bir uygulama başlatmıştır.  

İtalya’nınRoma kentinde "katılımcı bütçe" kuralı ile cinsiyet duyarlı bir bütçeleme 

projesi sürdürülmektedir.Modena kentinde ise kamu konut komisyonunun üyelerinin en az 

yüzde 50’sinin kadın veya erkekolması gerekmektedir. 

Avusturya’nın Viyana kentinde "Eşitliğe 7 adım" (7 StepstoEquality) isimli bir el 

kitabı geliştirilmiştir. Yine Viyana’da uzun yıllardır Viyana Kenti Kadın Birimi (Departmanı) 

faaliyet göstermektedir.Viyana’da Eşit Muamele Yasası, Viyana Federal Parlamentosu 

tarafından 1996 yılında kabul edilmiştir. Bu çerçevede Viyana Belediyesi 

tarafındanhazırlanan planlar, kadınların mesleki dezavantajlı konumlarını ortadan kaldırmayı, 

herhangi bir meslek gurubunda en az yüzde 40 oranında kadın temsilini sağlamayı 

hedeflemektedir.Viyana’da ayrıca bir bölge kadınlar sokağı olarak tasarlanmıştır. Kadın 

mimarlar tarafından gerçekleştirilen toplumsal cinsiyet duyarlı kent ve konut planlama 

çalışması Birleşmiş Milletler tarafından örnek proje olarak seçilmiştir.Bunun yanında 

Viyana’da kadınlar için 24 saat açık olanücretsiz ‘Acil Destek Hattı’ vardır.  

İsveç’te kadınların tüm kamusal karar organlarında 1998yılından itibaren yüzde 50 

temsili getirilmiştir.İsveç’in Stockholm kentinde her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına 

ilişkin çalışmaları yapmakla görevlendirilmiş bir Sekretarya bulunmaktadır.Stockholm’de ilk 

eşitlik planı 1997 yılında, hemgenel olarak kent için hem de yerel yönetimin 50 farklıbirimi 

için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Gothenburg kentinde ise bir bölgede kadın sivil 

toplumkuruluşlarına verilen belediye desteğinin analizi yaptırılmıştır.  
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Lüksemburg’unDudelange kentinde 1997 yılında belediyebünyesinde bir Eşitlik 

Komitesi oluşturulmuştur.  

İngiltere’nin Bristol kentinde Kent Eşitlik Birimi ile birlikte çalışan Bristol Kadın 

Forumu vardır.Bristol’de ayrıca, sadece anne ve çocuklardan oluşan ailelere sosyal konut 

tahsisinde öncelik tanımaktadır.Ayrıca Londra Büyükşehir belediyesi, her yıl birkadın 

konferansı düzenlemektedir.Yine, Londra Büyükşehir Belediyesi ile Londra Emniyetinin ve 

ulaştırma biriminin işbirliği ile yapılan ‘Neye Bindiğini Biliyor musun?’ başlıklı kampanya ile 

izinsiz çalışan taksiler hakkında kadınlarınbilgilendirilmesi sağlanmış; böylece bu araçlara 

kadınların binmesiengellenerek tecavüz ve taciz vakalarının sayısında ciddi bir düşüş elde 

edilmiştir.Londra’da aile içi şiddet konusunda 2001 yılında bir strateji belgesi hazırlanmıştır. 

Benzer şekilde, Coventry’deşiddete uğrayan kadınlara destek hizmeti bulunmaktadır.  

İspanya’nın Barselona kentinde kent için ve her bir bölge içinayrı Kadın Konseyleri 

bulunmaktadır.Ayrıca Madrid kentinde 2001 yılında ilk eşitlik planı hazırlanmıştır.  Benzer 

şekilde Valencia’da da 2001-2004 yıllarını kapsayaneşitlik planı ve Gijon’da 2001-2005 

yıllarını kapsayan eşitlik planı hazırlanmıştır.  

Finlandiya’da 1987 yılında kabul edilen yasa uyarınca ulusal ve yerel düzeyde kadın 

ve erkeklerin eşit temsili öngörülmektedir.Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de, Birinci 

Helsinki Eşitlik Planı 1996 yılında, ikinci eşitlik planı ise 1999 yılında, hazırlanmıştır. Ayrıca, 

Finlandiya Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği belediye meclisleri ve belediye kurulları 

cinsiyet temelli istatistikler hazırlamaktadır.Bunun Helsinki’de bebek arabası ile seyahateden 

tüm kadınlardan ücret alınmamaktadır. 

Belçika’da kabul edilen yasa uyarınca ulusal ve yerel düzeyde seçimle gelinen 

görevler için gösterilen adayların yüzde 50’sinin kadın olması gerekmektedir. Ayrıca Belçika 

Vervier kentinde 2000 yılından bu yana Belediye Kadın Danışma Komitesi faaliyet 

göstermektedir 

3. TÜRKİYE’DE KADINLARIN DURUMU 

Dünyanın her yerinde kadınlar sahip oldukları cinsel kimliklerinden ötürü toplumla 

bütünleşme sürecinde önemli engellerle karşılaşmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından 

yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülmektedir. 

Buna karşılık kadınlar, dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una ve dünyadaki mal 

varlıklarının ise %1’ine sahiptir.Gelişmiş ülkelerde kadın hakları yasal olarak sert kanunlarla 

korunduğu ve sosyal politikalar daha çok boyutlu hazırlandığı için kadınların refah durumu 

görece daha iyidir(Ülker, 2015). Bununla birlikteGüney Avrupa Refahı Modeli, devlet 

merkezli sosyal politika eksikliklerini ortaya koymakta ve Türkiye bu model kapsamında 

bulunan ülkeler içerisinde yer almaktadır. Güney Avrupa’daki geleneksel sosyal yapılar ve 

kamu politikaları ev geçindiren erkeğin otoriteyi elinde tuttuğu, kadının işlevinin ise yeniden 

üretim ve bakım ile sınırlı olduğu aile içi ilişkileri desteklemektedir (Buğra&Keyder, 2008: 

375-377). Bu yapılanma içerisinde birçok Güney Avrupa ülkesi gibi Türkiye’de de kadınlar 

eğitim, sağlık, istihdam gibi birçok alanda büyük sorunlarla karşılaşmaktadır(Berkün, 2016: 

355).  
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Dünya Ekonomik Forumu’nun 2006 yılında ilk defa yayınladığı Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi toplumsal cinsiyet eksenindeki eşitsizlikleri ve ülkelerin bu alandaki 

ilerlemelerini takip altına almaktadır. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ülkelerdeki cinsiyet 

eşitsizliklerini farklı gelir grupları ve bölgeler arasında karşılaştırma yapmaya imkan verecek 

şekilde ekonomi,siyaset,eğitim,sağlık olmak üzere 4 alt alan ekseninde ölçmektedir. 2015 

raporuna göre toplumsal cinsiyet eşitliğinde en önde gelen ülkeler sırasıyla İzlanda, Norveç, 

Finlandiya, İsveç, İrlanda, Ruanda, Filipinler, İsviçre, Slovenya ve Yeni Zelanda iken son üç 

sırada Suriye, PakistanveYemen yer almaktadır. Öte yandan 2014 raporunda 142 ülke 

arasında 125. sırada yer alan Türkiye, 2015 itibariyle 145 ülke arasında 130. sıraya gerilemiş 

bulunmaktadır(World Economic Forum, 2015: 9).      

Türkiye’nin kadın erkek eşitliğini il düzeyinde ölçmek ve illerin durumunu kadın 

eşitliği açısından değerlendirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine 

yönelik politikaları tanımlamak amacıyla hazırlanan “81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Karnesi 2016” isimli rapor, ülke ölçeğinde ağırlıklı olarak 2015 yılına ait veri kaynaklarını 

kullanarak; eşitsizlik düzeylerine göre illeri sıralamıştır. Türkiye Kadın Güçlenme Endeksinin 

oluşturulmasında iller bazında sağlık, temsiliyet, eğitim, işgücüne katılım olmak üzere dört 

temel göstergeden yararlanılmıştır. Rapor sonuçlara göre en eşitlikçi ilk üç il sırasıyla 

İstanbul, Bursa ve Eskişehir’dir. Eşitsizliğin en yüksek olduğu ilk üç il ise sırasıyla Bitlis, 

Muş ve Yozgat’tır(Urul, 2016: 1).  

Eğitimde fırsat eşitliğinin toplumsal düzeyde sağlanamamış olması, Türkiye’de kadın 

sorunlarının çözümünü güçleştiren en büyük nedendir. Önemli gelişmeler olmakla birlikte kız 

çocuklarının okutulması konusunun Türkiye’de hâlâ ciddi bir sorun olduğu bilinen bir 

gerçektir(Berkün, 2016: 356). Eğitimin her düzeyinde, okula devam eden kız öğrencilerin 

sayısı erkek öğrencilerinkinden çok daha azdır. Bu görüntü kırsal kökenli kız çocukları 

açısından daha da belirgindir. Okur-yazarlık oranının kadınlar arasında hâlâ kabul edilebilir 

düzeyin çok altında olması da bu durumun bir sonucudur(Kaymaz, 2010: 356). TÜİK 

verilerine göre Tablo 3.1’de görüldüğü gibi Türkiye’de 2014 yılında 25 ve daha yukarı yaşta 

olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %5,6 iken bu oran erkeklerde %1,8, 

kadınlarda %9,2’dir. Keza yüksekokul veya fakülte mezunu olan toplam nüfus oranı %13,9 

olup bu oran erkeklerde %16,2 kadınlarda ise %11,7’dir(TÜİK, 2016: 1). 

Tablo 3.1: Türkiye’de Cinsiyete Göre Eğitim ve İstihdam Durumu (2014) 

Cinsiyete Göre Seçilmiş Göstergeler Erkek Kadın 

Okur-yazar olmayan nüfus oranı (25+ yaş, %) 1,8 9,2 

Yüksekokul veya fakülteden mezun nüfus oranı(25+ yaş, %) 16,2 11,7 

İstihdam oranı (15+ yaş, %) 64,8 26,7 

İşgücüne katılım oranı (15+ yaş, %) 71,3 30,3 

Genç işsizlik oranı (15-24 yaş, %) 16,6 20,4 

Kaynak: TÜİK, 2016: 1 

Konuya istihdam boyutundan bakıldığında birçok ülkede kadınların iş hayatına 

katılma oranları erkeklerden düşük düzeydedir. Ancak, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan 
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ülkelerde bu durum daha da belirgindir. Eğitim ve vasıf düzeylerinin düşük olması, kadının 

kırsal kesimde ücretsiz aile işçisi olarak çalışması, kültürel nedenler (çocuk sahibi olması, ev 

işleriyle meşgul olması, eşinin izin vermemesi...), eşit işe eşit ücret verilmemesi, yasal 

düzenlemelerin suiistimal edilmesi, yasal düzenlemelerin yetersizliği, kadına yönelik bakış 

açısı, gerek kamuda gerekse özel sektörde esnek iş imkanlarının olmaması, erken evlilik 

kadınların çalışmaması/çalışamaması nedenlerinden öne çıkanlardır (Berkünvd., 2015: 46-

47). 

Türkiye’deki kentleşme süreci, eğitim düzeyi düşük ve çoğunlukla o zamana kadar 

ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların çalışma hayatına katılımını daha da kısıtlamıştır. 

Kırsal kesimden, kente göç eden kadınlar çoğunlukla ev kadını olarak kalmakta veya resmi 

olmayan işlerde çalışmaktadırlar. Öte yandan Türkiye’nin küreselleşmesi sürecinde öncü olan 

sektörler, diğer ülkelerle rekabet içinde olmayan sektörlerdir(Kocacık & Gökkaya, 2005: 

200). TÜİK verilerine göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam 

oranı 2014 yılında %45,5’tir. Bu oran Tablo 1’de görüldüğü gibi erkeklerde %64,8 iken, 

kadınlarda sadece %26,7 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 

içerisinde işgücüne katılma oranı 2014 yılında %50,5 olup, bu oran erkeklerde %71,3, 

kadınlarda ise %30,3’dür. Eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, 

kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmektedir. Okur-

yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %16, lise altı eğitimli kadınların işgücüne 

katılım oranı %25,8, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %31,9, mesleki veya 

teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %39,8 ve yükseköğretim mezunu 

kadınların işgücüne katılım oranı %71,3 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2016: 2).  

Çalışma yaşamına katılan kadınlar ise cinsiyet faktörüne bağlı çeşitli eşitsizliklerle 

karşılaşmaktadırlar. TÜİK’inGelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, 

yükseköğretim mezunu  düzeyinde bir kadın çalışanın yıllık ortalama esas iş geliri, aynı 

eğitim düzeyinde bir erkek çalışanın yıllık ortalama esas iş gelirinden %1,3 oranında düşük 

gerçekleşmektedir. Bu farkın en fazla olduğu eğitim düzeyi ise %1,8 ile lisedir 

(www.tuik.gov.tr). Çalışma yaşamında cinsiyet faktörüne bağlı eşitsizliklerden en önemlileri 

şu şekilde sıralanabilir(Kocacık & Gökkaya, 2005: 206-207): 

 Eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik 

 İş bulma ve yükselmede eşitsizlik 

 Ücretlendirmede eşitsizlik 

 Sosyal haklardan yararlanmada eşitsizlik 

 Cinsel tacizler 

Türkiye’de kadının siyasete yönelik ilgisi ve siyasal katılımı oldukça düşük 

düzeydedir. Bu durum kırsal kesimde daha da belirgindir. Diğer konularda olduğu gibi, bu 

konudaki cinsiyet eşitsizliğinde de belirleyici olan egemen kültürdür. Kadınların siyasal 

yaşamda yerlerinin olmadığı, siyasetin erkek işi olduğu inancı hâlâ çok yaygındır(Kaymaz, 

2010: 358).Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında %4,5 

iken, 80 yıl sonra bu oran %14,7'ye yükselmiştir. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında 

Türkiye Avrupa’nın oldukça gerisindedir. Avrupa’da 2014 yılında kadın milletvekili oranının 
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en yüksek olduğu ülkeler; %45 ile İsveç ve %42,5 ile Finlandiya’dır. Türkiye’de Kasım 

2016itibariyle Bakanlar Kurulu 26 üyeden oluşmakta ve kabinede sadece bir kadın bakan 

bulunmaktadır. Ülke karşılaştırmalarına bakıldığında 2013 yılında Avrupa’da kadın bakan 

oranının en yüksek olduğu ülkeler; %54,2 ile İsveç ve %50 ile Norveç’tir. Türkiye’de 

belediye başkanı kadın oranı 2009 yılında %0,9 iken, 2014 yılında %2,9’a ulaşmıştır. 

Kadınbelediye meclis üyesi oranı ise 2009 yılında %4,2 iken bu oran 2014 yılında %10,7’ye 

yükselmiştir(TÜİK, 2016: 2). 

4.TÜRKİYE’DE KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMALARI VE YEREL 

YÖNETİMLERİN KADIN DOSTU KENT OLUŞTURMA SÜRECİNDEKİ 

İŞLEVLERİ 

Günümüzde küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin etkisi ile merkezi yönetimlerin 

birçok yetki ve işlevleri yerel yönetimlere özellikle belediyelere devredilmektedir. 21. 

yüzyılda sosyal devletin etki ve alanı toplumsal sorunları kapsayıcı bir şekilde giderek 

genişlemektedir. Sosyal yardımlar, kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırıcı 

önlemler, çocuk ve yaşlıların bakımı, madde bağımlılığı ve cinsiyet ayrımcılığı gibi birçok 

konuda sosyal politikalar uygulanmakta ve uygulama aşamasında yerel yönetimlerin rolü de 

giderek artmaktadır. Kentsel gelişme alanlarının planlanması ve çevrenin düzenlenmesi 

sürecinde en önemli aktör konumunda olan belediyelerin “kadın dostu kentler” in 

oluşturulmasında önemli işlevleri bulunmaktadır (Berkün&Sezer, 2015: 1110-1121).  

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesinde “Kadınlar ve erkekler eşit haklara 

sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla 

alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” ifadesi yer almaktadır. Keza 

127. maddenin ilk paragrafında “Mahalli idareler;il,belediye ve köy halkının mahalli 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen organları, gene 

kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.” 

denilmekte ve ilgili madde mahalli idarelere yerelde halkın ortak gereksinimlerini karşılama 

sorumluluğunu yüklemektedir. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in 

üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer 

belediyelerde mali durumları ve hizmet önceliklerini de değerlendirerek kadınlar ve çocuklar 

için konuk evleri açabilirler. Belediye Kanunu’nun 77. maddesinde“Belediye; sağlık, eğitim, 

spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, 

kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında 

beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak 

amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular.” denilmektedir. Kanun 

ayrıca, belediyelerin stratejik plan hazırlık sürecinde kentteki kadınların yerel kadın 

örgütlerinin hizmet ihtiyaç ve önceliklerine ilişkin görüşlerini alarak stratejik plana dâhil 

etmelerine olanak vermektedir.Yine 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. 

Maddesi “Sağlık merkezleri hastaneler gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, 

engeliler, kadınlar gençler ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma 

kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, 

yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak 
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büyük şehir belediyesinin görevleri arasındadır.” şeklinde düzenlenmiştir. 5302 sayılı il özel 

idaresi Kanunu ise İl özel idaresine hizmetleri ile ilgili olarak halkın görüş ve düşüncelerini 

belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapılabilme imkânı tanımaktadır. Öte 

yandan stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 

örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanmakta ve il genel meclisinde kabul edildikten sonra 

yürürlüğe girmektedir(Kent veYaşam, 2016). 

Türkiye’de kentleşme sürecinin hızlanması, kent nüfusunun artması ile birlikte 

kentlerde ekonomik, sosyo-kültürel ve fiziksel yapılaşma anlamında çok önemli sorunları 

beraberinde getirmiştir. Öte yandan Türkiye’de, gerek yerel yönetimlerde, gerek merkezî 

yönetimin taşra teşkilatında, gerekse de şehirlerde örgütlü karma STK’larda, meslek 

odalarında ve sendikalarda kadınların toplumsal cinsiyet gereksinimlerini hesaba katan, bir 

perspektiften çalışma, işbirliğine gitme, ortak bir program sürdürme geleneğinin güçlü bir 

biçimde var olduğunu söylemek kolay değildir(Alkan, 2009: 48). 2006 yılında başlayan 

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Ortak Programı; toplumsal cinsiyet eşitliği 

prensiplerinin yerel yönetimlerin planlama ve programlama süreçlerine dahil edilmesini 

hedeflemektedir. Keza yerelyönetimler ile kadın örgütlerinin güçlendirilmesi ve bu örgütler 

arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi programın diğer amaçları arasındadır. Türkiye’de 2000’li 

yıllardan itibaren kentsel alandaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik sosyal 

politika alanında önemli adımlar atılmıştır. Anayasa ve yasalarda öngörülen değişiklikler, 

ulusal ve uluslararası aktörlerin çabalarıyla oluşturulan projeler, Türkiye’de toplumsal 

cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik önemli gelişmelerin yansıması niteliğindedir. 

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’nın 

(BMOP) ilk aşaması Sabancı Vakfı desteği ile 2006-2010 yılları arasında Türkiye’de 6 kentte 

İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da uygulanmıştır.Program, Türkiye’deki 

tüm Birleşmiş Milletler kuruluşlarının aynı anda desteklediği ve kadınlarla ilgili yerel 

düzeyde yürütülen ilk kapsamlı program olma özelliğini taşımasının yanı sıra Birleşmiş 

Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından dünyada "En İyi Hak Eksenli Program"’lardan biri 

olarak seçilmiştir(BMOP, 2010: 23). 

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı’nın 

ikincisi İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women), Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve 

Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile 2012-2015 yılları arasında yapılmıştır. Yeni BMOP 

kapsamında Aydın, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, 

Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Ordu olmak üzere 11 ilde 2 milyon dolarlık bir destek 

sağlanmıştır. Programın amacı, yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütlerinin 

uygulanmasının hızlandırılması ve kadın haklarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak için 

yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil 

toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir. Programın faaliyetleri birbirini 

destekleyen şu üç bileşenden oluşmaktadır(Sabancı Vakfı, 2016): 
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 “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme” sistemleri oluşturulmasına yönelik yerel 

çalışmaların yapılması. Bu çalışmalar sonucunda, yerel yönetimlerin bütçelerinin 

toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir hale gelmesi hedeflenmektedir. 

 “Sabancı Vakfı Hibe Programı” aracılığıyla pilot illerdeki kadın STK’larının 

projelerine hibe verilmesi sağlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan 

üniversiteler ve yerel yönetimler bu projelerde ortak olarak yer alabilmesi ve Sabancı 

Vakfı Hibe Programı ile kadın STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmeştir. 

 “Mor Sertifika Programı” kapsamında lise öğretmenlerine Sabancı Üniversitesi 

akademisyenleri tarafından toplumsal cinsiyet eğitimleri verilmektedir. Ayrıca, yerel 

yönetimler ve STK’lar da toplumsal cinsiyet atölyelerinden yararlanmaktadır. 

Program kapsamındaki illerde il genel meclisi ve/veya belediye meclislerinde Kadın 

Hakları Komisyonları, valiliklerde ise İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulları 

oluşturulmuştur. Ayrıca İzmir’de üç, Nevşehir’de bir Kadın Sığınma Evi açılmıştır. İzmir, 

Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon’da Mahalle Kadın Yönetim Komiteleri oluşturularak, 

kadınların sorun tespiti ve çözüm arayışı süreçlerine katılmaları ve kent hizmetlerine erişimde 

söz sahibi olmaları sağlanmıştır. Yine, program dâhilindeki kentlerde birçok kamu kurum ve 

kuruluşunda ‘Eşitlik Birimleri’ veya ‘Eşitlik Masaları’ oluşturularak cinsiyet eşitliğinin tüm 

birimlere aktarılmasına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı uygulamalar yapılmasına 

zemin hazırlanmıştır(Özsoy&Sipahi, 2016: 40). 

2014 yılında tamamlanan bir proje ile Türkiye’de kamu politikaları yerel yönetim 

düzeyinde Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (DTCDB) yaklaşımıyla ele 

alınmış, belediye hizmet ve harcamalarının ne kadarının toplumsal cinsiyet dirliğine 

(genderwell-being) dönüştüğü araştırılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de BMOP Kadın Dostu 

Kent projesine (KDKP) 2006 yılında katılan 5 il ile proje kapsamında olmayan 5 komşu ilin 

belediye politika metinlerinin toplumsal cinsiyet denetimi yapılmış, bütçeleri kadınların 

yapabilirliklerine odaklanarak çözümlenmiştir. Örneklem bulguları; gerek toplumsal cinsiyet 

eşitlikçi politika tasarımı ve gerekse TCDB yapımında KDKP kapsamında olmanın her zaman 

öne çıkan bir fark yaratmayabileceğini, toplumsal ve siyasi yapılanmanın kadınların dirliği 

açısından daha belirleyici olabileceğini göstermiştir(Günlük Şenesen, 2014: 372- 395). 

 SONUÇ 

Günümüzde yetki ve sorumlulukları giderek artan yerel yönetimlerin en önemli görev 

alanlarından birisi de kadına yönelik kamusal hizmetlerdir. Kadın haklarını uygulamaya 

kendini adamış bir kent ve yerel yönetim sisteminin oluşturulması “kadın dostu kent” 

oluşturma sürecinin çıkış noktasını oluşturmaktadır.Türkiye’de yerel yönetim mevzuatı 

incelendiğinde kadın dostu kentlerin oluşturulması için gerekli yasal düzenlemelerin önemli 

ölçüde yapıldığı görülmektedir.Bu süreçte bütüncül politikaların ortaya konulmasında en 

önemli aktörün yerel yönetimler (Türkiye’de en güçlü yerel yönetim birimi olması nedeniyle 

belediyeler) olduğu unutulmamalıdır.  
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Yerel yönetimler kadınlarla ilgili alınacak tüm kararlarda merkezi yönetim, sivil 

toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşlar, özel sektör ve diğer tüm aktörlerin katılımıyla işbirliği 

içerisinde olmalıdır. Öte yandan yerel hizmetlerin arzında, farklı sosyoekonomik kesimlerin 

ihtiyaç ve taleplerinin çok boyutluluğunu gözetilmesi ve bu sürece özellikle erkeklerinde dahil 

edilmesi önem arz etmektedir. Kadın dostu kent çalışmalarında sürekliliğin sağlanması, 

gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin özenle yürütülmesi sürecin başarısına ivme 

katacaktır. Elbette sosyal politikanın her alanında olduğu gibi özelde kadınlara yönelik yerel 

sosyal politikaların geliştirilmesinde de veri tabanı oluşturulması ve bulguların kamuoyu ile 

paylaşılması hem akademik çalışmaları, hem politikalardaki başarıyı hem de denetimi 

kolaylaştıracaktır.  
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ÖZET: Enerji sorununun politik, stratejik ve çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomi üzerindeki etkileri 

de literatürde tartışılan bir konudur. Enerjinin özellikle de enerji bağımlılığının etkilediği 

makroekonomik değişkenlerden biri cari açıktır. Teorik olarak, yüksek cari açıkların enerjide dışa 

bağımlılığın yüksek olmasının ortaya çıkardığı en önemli maliyetlerden biri olduğu ifade edilmektedir. 

Özellikle fosil enerji kaynakları açısından fakir bir ülke olan Türkiye, enerji ihtiyacını büyük ölçüde 

ithalat yoluyla karşılamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin enerji ithalatı çerçevesinde enerji 

bağımlılığı ile cari açıkları arasındaki ilişki ampirik olarak ortaya konulmuştur. Çalışmada, petrol 

ithalatı ve cari açık arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığı ve yönü incelenmiştir. 1974-2012 

dönemine ait veriler kullanılarak VAR modeliyle tahmin yapılmıştır. Buna göre elde edilen sonuçlar, 

Türkiye’de petrol ithalatından cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji Bağımlılığı, Petrol İthalatı, Cari Açık. 

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ENERGY 

IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY 

ABSTRACT: The impact of energy on economy is also an issue discussed in the literature as well as 

its political, strategic and environmental effects. One of the macro variables that effect  particularly the 

energy dependence is current account deficit. In theory, it is expressed that high current deficit is one 

of the most important costs that arise from high external dependency on the energy. In particular, 

Turkey that is a poor country in terms of fossil energy sources has obtained the energy needs largely 

through imports. In this paper, it has been demonstrated the energy dependence of Turkey within the 

framework energy imports emprically. In the study, the existence and direction of causality between 

oil imports and the current account deficit has been examined. It is predicted VAR model with data set 

that is covered the period of 1974-2012 for the variables. The findings obtained reveal that one-way 

relationship from the oil import to current deficit. 

Key Words: Energy, Energy Dependence, Oil Import, Current Account Deficit. 
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GİRİŞ 

Ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli girdilerinden biri olan enerji, ülkeler 

üzerindeki politik, askeri, stratejik ve ekonomik etkileri sebebiyle giderek artan bir öneme 

sahip olmaktadır. Gündelik hayattan sanayi üretimine kadar enerjiye olan bağımlılığın 

artması, enerji konusunu dünyada hem enerji üreten hem de ithal eden ülkelerin gündeminde 

ön sıralara taşımıştır. 

Günümüzün en önemli enerji kaynaklarından biri, belki de en önemlisi petroldür. 

Petrolü %100 ikame edecek bir enerji kaynağının henüz geliştirilmemiş olması, alternatif 

enerji kaynaklarının pahalı olması gibi nedenler petrolün bu özelliğini daha çok 

güçlendirmiştir. Bu madenin dünyanın belli bir bölgesinde yoğunlaşmış olması ise, birçok 

ülkeyi petrole ve daha genel anlamda enerji ithaline bağımlı hale getirmiştir. Bu bağlamda 

enerji, dünyada birçok ülke ekonomisini yakından etkilemektedir.  

Özellikle enerjide ithalat bağımlılığı yüksek olan ekonomilerde enerji fiyatındaki 

değişmeler, ödenen bedeli değiştirdiğinden cari açığı etkilemektedir. Diğer yandan petrol 

fiyatlarındaki ani değişiklikler ithalatçı ve ihracatçı ülkelerin gelir dağılımında değişikliklere 

yol açmakta, dolayısıyla bu ülkelerde para talebi değişmekte ve ekonomilerin tekrar dengeye 

gelmesi için geçen zaman içinde enerji üreten ülkeler genelde cari fazla verirken, enerji ithal 

eden ülkeler cari açıkla karşı karşıya gelmektedir.  

Çok yönlü bir olgu olması nedeniyle enerji birçok bilim dalını ilgilendirmekte ve 

günümüzde enerji konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır. Son dönemlerde enerji ile ilgili 

olarak ekonomistler tarafından da önemli sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların 

genellikle enerji üretimi ve kullanımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Enerji ticareti ve etkileri 

konusunda yapılan çalışmaların sayısı nispeten daha azdır.  

Bu çalışmada Türkiye’nin enerji bağımlılığı petrol ithalatı çerçevesinde ampirik olarak 

ele alınmıştır. Çalışmada enerji ithalatının en önemli kalemi olan petrol ithalatı ve cari açık 

arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. 1980-2012 dönemine ait veriler ile VAR modeli 

kurulmuş ve Granger nedensellik analizi yapılmıştır.  

Çalışma giriş ve sonuç dışında üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuyla ilgili 

mevcut literatür ele alınmıştır. Daha sonraki bölümde Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının 

cari dengeye etkisi istatistiksel verilerle ortaya konulmuştur. Çalışmanın ampirik kısmında 

ise, yöntem ve veri seti hakkında bilgi verildikten sonra oluşturulan model test edilmiş ve 

sonuçların analizi yapılmıştır. 

1. LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Son dönemlerde petrol piyasasındaki gelişmeler, özellikle enerji fiyatlarındaki 

değişkenliğin artması, politika yapıcıların ve araştırmacıların, petrol fiyat şoklarının 

makroekonomik değişkenler ile ilişkisi üzerine ilgilerini artırmıştır. Bu konuya artan ilgi 

doğal olarak 1973-74 ve 1979-80 yıllarındaki petrol fiyat şoklarından kaynaklanmaktadır. 

Petrol fiyat şoklarının, petrol ihraç eden ülkelerin makroekonomik değişkenleri üzerinde 

önemli bir etki potansiyeli bulunmaktadır. Bu şoklar öncelikle bir ülkenin yatırım-tasarruf 

özdeşliğini bozarak cari işlemler hesabını etkilemektedir. Literatürde makroekonomik 
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kırılganlığın göstergelerinden biri olarak cari işlemler hesabı, petrol fiyatını değiştiren şoklar 

aracılığıyla makroekonomiyi etkileyen bir kanal olarak görülmektedir (Chuku vd., 2011:119). 

Enerji üretimi ve tüketiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini inceleyen birçok 

araştırma olmasına rağmen, enerji ticaretinin cari işlemler hesabı ile ilişkisine odaklanan 

çalışmaların sayısının nispeten az olması yanında, bu çalışmaların da birçoğu gelişmiş ülkeler 

üzerine yapılmıştır. Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar kısaca şu şekilde 

özetlenebilir: 

Sachs (1981), cari hesaptaki dengesizliklerin zamanlar arası tercihleri etkilediğini ve 

gelecekteki beklentilerin cari hesapta açık ve fazla miktarını tanımlamada belirleyici bir faktör 

olduğunu söylemektedir. Petrolün sadece ara mal olarak kullanıldığı varsayımı altında, eğer 

petrolün bir kısmı tüketiciler tarafından direkt kullanılırsa, bu durumda petrol ithalatı daha 

fazla olacağından ticaret haddi üzerindeki etkisi artmaktadır. Bu çalışmada cari işlemler 

hesabının belirleyici faktörü petrol ithalatıdır ve cari dengenin petrol fiyat artışlarına tepkisi 

önemli ölçüde yurt içinde üretilip üretilmediğine bağlıdır.  

Svensson (1984), petrol ithal eden bir ekonomide ticaret dengesinin petrol fiyatları ve 

faiz oranlarındaki değişmeye tepkisini incelediği çalışmasında, ticaret dengesini genel olarak 

tasarruf ve yatırım arasındaki fark olarak görmektedir. Ticaret dengesi geçici bir petrol fiyat 

artışıyla bozulurken, kalıcı petrol fiyat artışına tepkisi ise belirsizdir.  

Sen (1991), tam sermaye hareketliliği varsayımı altında beklenmedik petrol fiyat 

artışlarının cari dengede bozulmalara yol açtığını, petrol fiyatındaki kalıcı bir artışın, Sachs 

(1980) ve Svensson (1984)‘un aksine cari işlemler hesabında açığa yol açtığını söylemektedir.  

Matsuyama (1987), açık bir ekonomide ithal petrol fiyatlarındaki kalıcı değişime karşı 

cari işlemler hesabının tepkisini incelediği çalışmasında, ithal ara mal olan petrolde bir fiyat 

artışının, yurt dışı transfer ödemeleri ile sermaye vergilendirilmesinin etkisinin 

kombinasyonuna bağlı olduğunu söylemektedir. Birinci etki daha yüksek ise cari işlemler 

hesabında açık ortaya çıkarken, ikinci etkinin baskın olması cari fazlaya neden olmaktadır. 

Killian vd. (2009) petrol fiyatlarındaki değişimin cari işlemler hesabı üzerine etkilerini 

ticaret ve değer kanalları ile açıklamaktadır. Teori, ticaret kanalı açısından sadece petrol 

ticaret açığı olduğunu tahmin etmekte, ancak bunun ne petrol dışı ticaret açığı ne de petrol 

dışı ticaret fazlası ile uyumlu olduğu noktasında bir yorum getirememektedir. Değer aktarım 

kanalı, petrol arz ve talep şoklarına karşı varlık fiyatlarında meydana gelen değişime 

dayanmaktadır. Uzun dönemde varlık fiyatları durağan durum düzeyine geri döner ve değer 

aktarım kanalı ortadan kalkar. 

Chuku vd. (2011), petrol fiyat şokları ile cari hesap dinamikleri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Petrolü hem ithal hem de ihraç eden Nijerya’da cari hesap üzerinde petrol fiyat 

şoklarının net etkisini göstermek için,  1970:1-2008:4 dönemine ait çeyreklik veriler 

kullanılarak yapısal vektör otoregresyon analizi (SVAR) uygulanmıştır. Petrol fiyat artışlarına 

cari hesabın tepkisi ilk 6 çeyrekte artmakta, daha sonra 30. çeyreğe kadar düşmektedir. Analiz 

sonuçlarına göre, cari dengedeki sapmaların yaklaşık olarak %15.77’si petrol fiyat 
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şoklarından kaynaklanmaktadır. Bu bulgudan yola çıkılarak, petrol fiyat artışları ile cari 

hesaptaki bozulmalar arasında bire bir ilişki olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Benzer bir çalışmayı Özlale ve Pekkurnaz (2010), petrol ithalatçısı konumunda olan 

Türkiye ekonomisi için yapmıştır. Çalışmada 1999-2008 dönemine ait aylık veriler 

kullanılarak SVAR modeli ile petrol fiyat şoklarının Türkiye ekonomisinin cari hesap 

dinamikleri üzerine etkisi incelenmiştir. İlk üç ayda petrol fiyat şoklarına cari dengenin tepkisi 

artarken, daha sonra bu tepki düşmektedir.  Her iki çalışmada da cari dengedeki sapmalarla 

petrol fiyat şokları arasında bire bir ilişkinin olmaması sonucu, uluslararası finansal 

entegrasyonun rolü gibi önemli politika önerileri getirilmektedir. Bu bağlamda Killian vd. 

(2009)’nin de ifade ettiği gibi tam piyasalar ve uluslararası finansal entegrasyon, risk 

paylaşım mekanizması olarak ithalatçı ülkelerin yüksek cari açıklarını sürdürebilmede ve 

petrol fiyat etkisini ortadan kaldırmada yardımcı olabilir.  

Bodenstein vd. (2011), petrol fiyatının endojen olarak tanımlandığı iki ülkeli DSGE 

(dinamik stokastik genel denge) modelinde petrol fiyatındaki dalgalanmaların etkilerini 

incelemiştir. Eksik finansal piyasalar altında, petrol piyasasında oluşan bir şok petrol 

ihracatçılarına doğru bir servet transferi ile sonuçlanırken, petrol ithalatçısı ülkenin tüketimi 

azalır ve döviz kurunda değer kaybına neden olur. Petrol ithalatçısı ülkede ticaret dengesinin 

petrol bileşeninde bozulma olmasına rağmen, petrol dışı mal ticaretindeki iyileşme, şokun 

bütün ticaret dengesi üzerine etkisini büyük ölçüde azaltır. Küresel petrol arzı ve petrol 

fiyatının varyansı ve otokorelasyonunu eşleştirmek için petrol fiyat esnekliği birden küçük 

olarak hesaplanmıştır. Eksik finansal piyasaların olduğu ekonomide, petrol fiyatını artıran 

petrol arz ve talep şokları, petrol ithal eden ülkelerde petrol dengesinde bozulmalara yol 

açmaktadır. Petrol fiyat esnekliğinin düşük olması ile ihracatçı ülkeye artan servet transferi 

ithalatçı ülkenin servetinde önemli azalmaya yol açmaktadır. Bu servet etkisi, tüketimin 

azalmasına, döviz kurunun değer kaybetmesine ve petrol dışı ticaret fazlasına neden 

olmaktadır. 

Yanar ve Kerimoğlu (2011), 1975-2009 döneminde Türkiye’de enerji tüketimi, 

ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Vektör hata düzeltme modeli 

ile Johansen eşbütünleşme testinin uygulandığı çalışmada enerji tüketiminden büyümeye 

doğru güçlü bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Ekonomik büyüme arttıkça enerji tüketiminin 

artacağı ve enerji tüketimindeki artışın ise cari açığı artırıcı bir etki yapacağı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Demir (2013), Türkiye’de sanayi üretimi, enerji ithalatı ve cari açık arasındaki ilişkiyi 

incelediği çalışmasında 1987-2012 dönemini ele almıştır. Çalışmada VAR modeli ile Granger 

nedensellik analizi uygulanmış ve elde edilen bulgulara göre enerji ithalatından cari açığa 

doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğu gözlenmiştir. 

Kesikoğlu ve Yıldırım (2014), 11 OECD ülkesinde doğal gaz tüketiminin petrol 

tüketimine oranı, ekonomik büyüme ve cari açık arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 1980-2012 

yıllarını kapsayan çalışmada panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara 

göre, İsviçre’de doğal gaz tüketiminin petrol tüketimine oranından cari açığa doğru tek yönlü 
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bir nedensellik ilişkisi bulunurken; ekonomik büyümeden doğal gaz tüketiminin petrol 

tüketimine oranına doğru tek yönlü bir ilişki gözlenmiştir. Ayrıca, Güney Kore ve 

Hollanda’da doğal gaz tüketiminin petrol tüketimine oranından ekonomik büyümeye doğru 

tek yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamındaki hiçbir ülkede cari 

açıktan doğalgaz/petrol tüketim oranına doğru anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

Özata (2014), enerji ithalatının Türkiye’nin cari açığı ve ekonomik büyümesi üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. 1998:1- 2012:4 dönemine ait çeyreklik veri ve yapısal VAR modelinin 

kullanıldığı çalışmada Türkiye’de petrol ithalatının ve reel gelirin cari açık üzerinde anlamlı 

bir pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Uysal vd. (2015), Türkiye’de 1980-2012 döneminde ait cari açık ile enerji tüketimi 

arasındaki nedensellik ilişkisini VAR modeli ile incelemiş; ayrıca varyans ayrıştırması analizi 

yapmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde değişkenler birbirini etkilemektedir. 

Ampirik literatür incelendiğinde, petrol fiyatındaki artışların ülkelerin cari işlemler 

hesabını kısa dönemde etkilediği görülmektedir. Bu etkiler de ülkenin ithalatçı ve ihracatçı 

ülke konumunda olmasına göre değişmektedir. Petrol fiyatlarındaki artış petrol ithal eden 

ülkelerin cari hesabında bozulmalara neden olurken, ihracatçı ülkelerde ise petrol ticaretinden 

kaynaklı bir servet artışına neden olmaktadır. Bunun yanında, uluslararası finansal 

entegrasyonun ithalatçı ülkeler üzerinde petrol fiyat artışı ile ortaya çıkan cari açığı 

sürdürülebilir kılmada yardımcı bir etken olduğu iddia edilmektedir. 

2. TÜRKİYE’NİN ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI VE CARİ DENGE 

Türkiye özellikle fosil enerji kaynakları bakımından fakir bir ülke konumundadır. 

Bunun yanında giderek artan büyüme ve artan nüfus ülkenin enerji talebini de artırmaktadır. 

Dolayısıyla bu durum, ülkemizi enerji konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı bir ülke haline 

getirmektedir. Türkiye’de yerli enerji üretimi ile enerji ithalatına bakıldığında enerji üretimi 

yıllar itibariye daha durağan bir seyir izlerken, enerji ithalatı aynı dönem itibariyle giderek 

artmaktadır. 

Grafik 1: Türkiye’de Enerji ithalatı ve Yerli Üretimin Yıllar İtibariyle Değişimi (Mtoe) 
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Kaynak: International Energy Agency (2012), Energy Balances Statistics, 

http://www.iea.org/statistics/topics/energybalances/, Erişim Tarihi, 05.11.2016 

 

Grafik 2: Türkiye’de Petrol İthalatının Yıllar İtibariyle Değişimi (1974-2012, Mtoe*) 

 

* milyon ton petrol eşdeğeri enerji miktarı 

Kaynak: International Energy Agency (2012), Energy Balances Statistics, 

http://www.iea.org/statistics/topics/energybalances/, Erişim Tarihi, 05.11.2016 

Grafik 2’de Türkiye’de petrol ithalatının yılara göre değişimi gösterilmektedir. Buna 

göre petrol ithalatı sürekli olarak artan bir seyir izlemektedir. Bu ise Türkiye’de enerji 

bağımlılığının giderek arttığını göstermektedir. Enerji bağımlılığındaki artış ise dış dengeyi 

olumsuz etkilemektedir. Grafik 3’te aynı dönem itibariyle cari dengenin değişimi 

gösterilmektedir. 

Grafik 3: Yıllar İtibariyle Cari Denge (1974-2012, %) 
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Kaynak: Worldbank (2015). Current Account Balance, http://www.data.worldbank.org/indicator, Erişim Tarihi: 

05.11.2016 

Türkiye’de 1974-2012 dönemi incelendiğinde cari denge hemen hemen her dönem açık 

vermiştir. Ancak cari açık 2004’ten itibaren hızlı bir şekilde artmakta, 2008 krizinden sonra 

2010’dan itibaren katlanarak artmaya devam etmektedir. Grafik 2’de gösterildiği gibi petrol 

talebinde ve dolayısıyla ithalatındaki artış cari işlemler hesabında önemli bir maliyet unsuru 

oluşturmaktadır. 

3. EKONOMETRİK ANALİZ 

Bu bölümde önce analizde kullanılacak yöntem ve veri seti hakkında bilgi verilecek, 

daha sonra da kurulan modelin tahmini sonucunda elde edilen bulgular ortaya konulacaktır.  

3.1. Yöntem ve Veriler 

Çalışmada Türkiye’de 1974-2012 dönemine ait veriler kullanılarak cari açık ve petrol 

ithalatı arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile araştırılmaktadır. İlgili veri seti 

Uluslararası Enerji Ajansı ve Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir. Analizde cari 

açık değişkeni CA ve petrol ithalatı/GSYİH ise IM ile gösterilmektedir.  

Bir serinin uzun dönemde sahip olduğu özellik, bir önceki dönemde değişkenin aldığı 

değeri, bu dönemi ne şekilde etkilediğiyle ortaya çıkartılabilir. Bu nedenle serinin nasıl bir 

süreçten geldiğini anlamak için, serinin her dönemde aldığı değerin daha önceki dönemdeki 

değerleriyle regresyonunun bulunması gerekmektedir. Bunun için değişik yöntemler 

geliştirilmiş olmakla beraber, ekonometride birim kök analizi olarak bilinen yöntemle 

serilerin durağan olup olmadıkları belirlenebilmektedir (Tarı, 2005:393). 

Çalışmada kullanılan Granger nedensellik analizi, modele dahil edilen değişkenlerin 

seviye itibariyle durağan olmalarını gerektirmektedir. Eğer değişkenler seviye itibariyle 

durağan değillerse, iki farklı yol izlenebilir. Birincisi, hata düzeltme modelidir. Ancak hata 

düzeltme modelinin kurulabilmesi için tüm değişkenlerin 1. derece farkında durağan olması 

gerekmektedir. İkincisi ise Toda-Yamamoto prosedürüdür. Bu yöntemde değişkenlerin 
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durağanlık seviyesi ile ilgili herhangi bir şart yoktur. Toda-Yamamoto (1995) tarafından 

önerilen nedensellik testi, modelde durağan veya durağan olmayan değişkenler varsa iki 

değişken arasındaki nedensellik ilişkisini test etmede özellikle uygun bir yöntemdir (Vergil ve 

Çeştepe, 1997:41). Toda-Yamamoto analizi için değişkenlerin maksimum durağanlık 

düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla literatürde en çok kullanılan durağanlık 

testlerinden Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi ve Phillips-Perron (PP) testi tercih 

edilmiştir. Her iki testte de “seri birim köke sahiptir” biçimindeki boş hipotez sınanmaktadır. 

Bir serinin durağan olabilmesi için ya t-istatistik değeri kritik değerlerinden büyük olmalı ya 

da olasılık (Prob) değeri ilgili anlamlılık düzeyinden küçük olmalıdır. Serinin durağan 

olmadığı durumda ise durağanlaşana kadar fark alma işlemi uygulanır.  

Birim kök testleri için sınanacak hipotezler aşağıdaki gibidir: 

H0:  IM serisi birim köke sahiptir. 

H1: IM serisi birim köke sahip değildir. 

H0: CA serisi birim köke sahiptir. 

H1: CA serisi birim köke sahip değildir. 

Tablo 1: ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları 

Augmented (Genişletilmiş) Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi 

Değişken Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz Trendsiz 

t-

istatistiği 

Olasılık t-

istatistiği 

Olasılık t-istatistiği Olasılık 

IM -1.200396 0.6643 -3.144009 0.1111 -0.767317 0.3772 

∆ IM -6.604816 0.0000*** -6.774778 0.0000*** -6.642114 0.0000*** 

CA -3.210398 0.0271 -3.397311 0.0668 0.118107 0.7138 

∆CA -8.251057 0.0000*** -8.685493 0.0000*** -8.308129 0.0000*** 

Phillips ve Perron (PP) Birim Kök Testi 

Değişken Sabitli Sabitli-Trendli Sabitsiz Trendsiz 

t-istatistiği Olasılık t-istatistiği Olasılık t-istatistiği Olasılık 

IM -0.993439 0.7459 -3.137288 0.1126 -0.950484 0.2990 

∆ IM -7.159544 0.0000*** -9.440459 0.0000*** -7.153085 0.0000*** 

CA -3.199683 0.0278 -3.372438 0.0703 -1.608648 0.1005 

∆CA -10.49905 0.0000*** -15.95743 0.0000*** -10.67309 0.0000*** 

(***) %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığın sağlandığını göstermektedir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, %1 anlamlılık düzeyinde ADF test sonuçlarına göre, IM ve 

CA seviye itibariyle birim kök içerdiğinden durağan değildir. Aynı sonuçlar PP testinin 

sonuçlarıyla da örtüştüğünden testlerin birbirini destekledikleri görülmektedir. Durağan 

olmayan seriler farkı alınarak durağan hale getirilmiştir. 

Nedensellik ve dışsallık kavramlarını ilk olarak ortaya atan Granger (1969)’a göre, x 

değişkenine ait bilgilerin modele eklenmesi y değişkeninin öngörüsüne katkı sağlıyorsa x 
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değişkeni y’nin nedenidir. Yukarıda gösterilen standart VAR modeli için Granger nedensellik 

sınaması şu şekilde test edilmektedir: 

H0:  21 =  22 =   =   2p =0  

H1:  11 =   12 =  =   1p = 0 

H0 hipotezinin reddedilememesi halinde x y’nin nedeni değildir. 

H1 hipotezinin reddedilememesi halinde y x’in nedeni değildir. 

Eğer H0 ve H1 hipotezlerinin her ikisi de reddedilirse bu durumda x ve y arasında çift 

yönlü nedensellik olduğu kabul edilmektedir. 

3.2. Modelin Kurulması 

Çalışmada Granger nedensellik testinin uygulanmasına izin veren Toda-Yamamoto (T-

Y) prosedürüne uygun VAR modeli kullanılmıştır. Kullanılan modeller aşağıdaki gibidir. 

   =         −   +     −         −         −                 (1) 

   =         −   +     −         −         −                 (2) 

Yukarıdaki modellerde, CA cari açık/GSYİH oranını, IM ise petrol ithalatı/GSYİH 

oranını, p gecikme uzunluğunu ve d modeldeki değişkenlerin maksimum durağanlık düzeyini 

göstermektedir. 

3.3. Tahmin ve Bulgular 

Çalışmada durağanlık analizlerinden sonra modelin gecikme uzunluğu belirlenmiştir. 

Literatürde gecikme uzunluğunun belirlenmesinde en çok kullanılan kriterler Akaike bilgi 

kriteri (AIC), Schwarz bilgi kriteri (SC) ve Hannan-Quinn (HQ) bilgi kriteridir. Tablo 4.2’de 

bilgi kriterleri tarafından belirlenen gecikme uzunlukları gösterilmektedir. 

Tablo 2: VAR Modelinde Gecikme Uzunluklarının Belirlenmesi 

Gecikme 

Uzunluğu 

AIC SC HQ 

0 -1.814484 -1.721071 -1.784600 

1  -3.372009* -3.091770*  -3.282358* 

2 -3.175887 -2.708821 -3.026468 

3 -3.161143 -2.507251 -2.951957 

4 -3.051510 -2.210791 -2.782557 

5 -3.045630 -2.018085 -2.716910 

*: İlgili kritere göre belirlenen gecikme uzunluğunu göstermektedir. 

Tablo 2’ye göre gecikme uzunluğu bütün bilgi kriterlerine göre aynıdır ve 1 olarak 

seçilmiştir. Seçilen gecikme uzunluğunda VAR modeli tahmin edildikten sonra, modelin hata 

terimlerinin otokorelasyon sorunu taşıyıp taşımadığı test edilmelidir. Otokorelasyon sorunu, 

tahmin edilen parametrelerde sapmaya yol açarak, hatalı bulgulara ulaşılmasına neden 

olabilir. Bu amaçla tahmin edilen modelin hata teriminin ters kökleri incelenmektedir. Eğer 

hata terimi otokorelasyon sorunu taşımıyorsa, ters kökleri 1’den küçük olmalıdır. Yani, hata 
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teriminin ters kökleri birim çember dışına çıkmamalıdır. Hata teriminin otokorelasyon 

taşımaması modelin dinamik olarak kararlı olduğunu göstermektedir. Şekil 1’de hata 

terimlerinin ters köklerini göstermektedir. 

Şekil 1: Hata Terimlerinin Ters Kökleri 

 

Modelin dinamik kararlılığına karar verildikten sonra, hata teriminin normal dağılıp 

dağılmadığı test edilmektedir ve normallik testi uygulanmaktadır. Hiçbir AR kökünün birim 

çemberin dışında yer almaması kurulan modelin durağan ve dinamik olarak kararlı olduğunu 

açık şekilde desteklemektedir. Kurulan VAR modelinde kriterlerin seçmiş olduğu gecikme 

uzunluklarında otokorelasyon sorunu olup olmadığını test etmek gerekmektedir. Bunun için 

yapılan LM testinin sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. 

Tablo 3: LM Testi Sonuçları 

Gecikme Uzunluğu LM İstatistiği Olasılık Değeri 

1 6.827214 0.1453 

2 9.996247 0.0405 

3 8.688430 0.0694 

4 1.995678 0.7366 

5 0.370488 0.9848 

LM testinde olasılık değerleri incelendiğinde; seride ‘’otokorelasyon yoktur’ yönündeki 

boş hipotez kabul edilmektedir. Dolaysıyla LM İstatistiği>Olasılık Değeri olduğundan seride 

otokorelasyon sorunu yoktur. 

Modelde hata teriminin değişen varyans sorunu taşımaması gerekmektedir. Bunun için 

White testi uygulanmaktadır. White testi “değişen varyans sorunu yoktur” biçimindeki boş 

hipotezi sınamaktadır. Tablo 4’de White testi sonuçları gösterilmektedir. 

Tablo 4: White Testi Sonuçları 

Ki-kare İstatistiği Olasılık Değeri 

47.54321 0.2572 
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Bağlı (joint) testin verdiği ki-kare istatistiğinin olasılık değeri % 5 anlamlılık düzeyine 

göre değerlendirilerek karar verilebilir. Ki-kare istatistiğinin olasılık değeri 0.2572’dir ve %5 

anlamlılık düzeyinde boş hipotez reddedilemediğinden, değişen varyans sorunu olmadığına 

karar verilir. 

Son olarak Wald testi uygulanmıştır. Wald testinde sınanan hipotezler Tablo 5’de 

gösterilmektedir. 

Tablo 5: Wald Testi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Gözlem Sayısı Olasılık Değeri Sonuç 

CA IM 37 0.0784 Reddedilir 

IM CA 37 0.3549 Reddedilemez 

Wald testi sonuçlarına göre petrol ithalatından cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik 

ilişkisi olduğu gözlenmektedir. Buna göre Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olması cari 

açığını etkileyen bir unsurdur.  

Şekil 2: Değişkenler Arasındaki İlişkinin Yönü 

 

SONUÇ 

Enerji sorununun politik, stratejik ve çevresel etkilerinin yanısıra ekonomi üzerindeki 

etkileri de literatürde tartışılan bir konudur. Enerjinin özellikle de enerji bağımlılığının 

etkilediği makro değişkenlerden biri cari açıktır. Birincil enerji kaynakları açısından fakir olan 

ve enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılayan Türkiye’de enerji girdisi ciddi bir 

maliyet unsuru durumundadır. Bu bağlamda enerji ithalatının cari dengeyi de etkileyen 

önemli faktörlerden biri olduğu ifade edilmektedir. 

Çalışmada, Türkiye’de 1974-2012 yılları arasında petrol ithalatı ve cari açık arasındaki 

ilişki analiz edilmiştir. Buna göre elde edilen sonuçlar, Türkiye’de petrol ithalatından cari 

açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç teoriye 

uygun bir durumu ifade etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin enerji konusunda dışa 

bağımlılığının artması, dış dengeyi olumsuz etkilemektedir.  

Türkiye’nin birincil enerji kaynakları bakımından fakir bir ülke olması ve enerji 

talebinin giderek artması ülkeyi enerji konusunda dışa bağımlı hale getirmiştir. Bu bağımlılık 

ülkenin ekonomik yönden daha kırılgan olmasına yol açmaktadır. Enerji ithalatındaki artış 

cari açığı giderek artırmaktadır. Cari açığı azaltmanın yolu enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, 

yani enerji üretimini artırmaktır. Ancak, Türkiye gibi ülkelerin enerji üretimini kısa vadede 

artırmaları kolay değildir. Bunun için kısa vadede sanayide, binalarda ve taşımacılıkta enerji 

verimliliğini artıracak yatırım ve teşvik politikaları etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Uzun 

vadede ise rüzgar, güneş, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına gerekli 

yatırımları yaparak bu zengin alternatif enerji potansiyellerimizden yararlanma imkanları 

araştırılmalıdır. 

       

CA IM 
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ÖZET: Toplumdaki kişiler ve kurumlar arasında karşılıklı güvene dayalı olarak gerçekleşen ilişkilerin 

ekonomik faaliyetlere yansıması biçiminde tanımlanabilen sosyal sermaye, bu anlamıyla sürdürülebilir 

kalkınma ile yakından ilgilidir. Sürdürülebilir kalkınma, toplumun bugünkü gereksinimlerini 

karşılarken kullandığı bugünkü kaynak kullanımı gelecek kuşakları da kendi gereksinmelerini 

karşılama yeteneğinden mahrum bırakmayacak düzeyde olması, biçiminde tanımlanabilir. Bu 

tanımlamaya göre bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan bugünkü toplum, gelecekteki toplumun 

kullanabileceği kaynak miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, Türkiye 

de dâhil AB üyesi ülkelerde, sosyal sermayenin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisini analiz 

etmektir. 2009-2015 yıllarını kapsayan dönem için GEKK yöntemiyle ede edilen tahmin sonuçlarına 

göre, Türkiye ve AB üyesi ülkelerde sosyal sermaye düzeyindeki artış sürdürülebilir kalkınma 

üzerinde pozitif yönlü bir etkiye sahiptir. Buna göre AB üyesi ülkelerde sosyal sermayenin artması 

sürdürülebilir kalkınma düzeyini arttırmaktadır. Diğer yandan ticari açıklık ve şehirleşme oranının 

yükselmesi sürdürülebilir kalkınma üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 

sahiptir. Sonuç olarak Türkiye ve AB üyesi ülkelerde sosyal sermaye düzeyini yükseltecek 

politikaların hayata geçirilmesinin yanı sıra, şehirleşme oranı ve ticari açıklık düzeyinin arttırılması 

sürdürülebilir kalkınma düzeyinin yükselmesine katkı yapacaktır.   

Anahtar Kelimeler: sosyal sermaye, sürdürülebilir kalkınma, panel veri 

 

SOCIAL CAPITAL AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN ANALYSIS REGARDING 

EU MEMBER STATES 

 

ABSTRACT: Social capital, which can be defined as the reflection of relations based on mutual trust 

between individuals and organizations in the society on economic activities, is in this sense closely 

related to sustainable development. Sustainable development can be defined as the process whereby 

when the society uses today's resources for meeting its needs it does so in a way that does not deny 

future generations the ability to meet their own needs. According to this definition, when meeting its 

today's needs, today's society must have an impact on the amount of resources that future generations 

will be using. The purpose of this study, therefore, is to analyze the impact of social capital on 

sustainable development in EU member countries, including Turkey. According to the results of 

estimates obtained for the period 2009-2015 based on the generalized least squares (GOLS) method, 

the increase in the level of social capital in Turkey and EU member states possesses a positive impact 

over sustainable development. According to this, the increase of social capital in EU member states is 

increasing the level of sustainable development. On the other hand, trade openness and the increase in 

the urbanization rate have a significant positive and statistical impact on sustainable development. To 

sum up, in addition to the implementation of policies that would increase social capital in Turkey ad 

EU countries, the increase in the rate of urbanization and the level of trade openness would contribute 

to the increase in the level of sustainable development.   

 

Key Words: social capital, sustainable development, panel data 
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GİRİŞ  

Sosyal sermaye sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkili midir? Sosyal sermaye iktisat bilimi 

açısından üç sermaye türünden biridir. Bunlar ekonomik, kültürel ve sosyal sermayedir. 

Ekonomik sermaye mülkiyet hakkı olarak tanımlanabilmektedir ve doğrudan paraya dönüşme 

hızı çok yüksektir. Bir diğer sermaye türü olan kültürel sermaye eğitimle elde edilen çeşitli 

yeteneklerin belirli şartlar altında ekonomik sermayeye dönüştürülmesi biçiminde 

tanımlanabilir (Bourdieu, 2010). Putnam’ın 1993 yılındaki Making Democracy Work (1993a) 

adlı çalışmasıyla dikkatleri üzerine bir hayli çeken sosyal sermaye ise bu iki sermaye türünden 

biraz daha farklı bir tanıma sahiptir. Sosyal sermaye konusunda önemli katkıları bulunan 

bilim adamlarından biri olan Fukuyama (2001)’ya göre sosyal sermaye ortak bir amaç için 

insanların grup veya organizasyonlar halinde bir araya gelmesidir. Putnam (1995)’a göre 

paylaşılan amaçların gerçekleştirilebilmesi için bireylerin ortaklaşa hareket etmesini sağlayan 

normlar, ağlar ve güven gibi sosyal hayat özelliklerin bir arada olduğu duruma sosyal sermaye 

denmektedir. Bir başka tanımlamada Temple (2001) sosyal sermayeyi toplumdaki bireyler ve 

tüm kurumlar arasındaki koordinasyonu kolaylaştırarak toplumun üretkenliğini arttıran güven, 

norm ve iletişim ağı biçiminde ele almaktadır. Bu tanımların yanı sıra sosyal sermayeyi 

tanımlayan çok sayıda çalışma bulunmaktadır
1
. Ancak bu tanımların ortak noktası sosyal 

sermayenin üç önemli özelliğini ön plana çıkarıyor olmasıdır. Bunlar güven, ortak değerler ve 

birbirlerine iletişim ağları ile bağlı olan grup aidiyeti duygusudur (Field, 2008). Dolayısıyla 

sosyal sermaye toplumdaki kişiler ve kurumlar arasında karşılıklı güvene dayalı olarak 

gerçekleşen ilişkilerin ekonomik faaliyetlere yansıması olarak tanımlanabilir. 

Ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olan sosyal sermaye, tanımlanması konusunda farklılıklar 

olsa da, iktisatçılar ve teorisyenler tarafından oldukça uzun zaman önce irdelenmeye 

başlanmış bir kavramdır. Örneğin Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx ve Max Weber 

sosyal sorunların yanı sıra ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma gibi değişkenlerle sosyal 

sermaye arasındaki ilişki üzerinde durmuştur (Woodhouse, 2006: 83). Ardından 1990’lı 

yıllara kadar eğitim, ticaret
2
 gibi değişkenler üzerindeki etkisi incelenen sosyal sermayenin, 

1990’lı yıllarla beraber ekonomik boyutu incelenmeye başlanmıştır. Yapılan çalışmalara göre 

sosyal sermayenin yüksek düzeyli olması ekonomik büyüme, gelir dağılımı, yoksulluğun 

azaltılması, insani gelişmişlik ve kayıt dışı istihdam gibi değişkenler üzerinde pozitif yönlü 

etkiye sahiptir (Woolcock, 1998; Narayan, 1999; Chopra, 2001; Morris, 2002; UNESCO, 

2002; Sabatini, 2005; Bhandari ve Yasunobu, 2009). Bu değişkenlerden daha çok ekonomik 

büyüme ile olan ilişkisi incelenin sosyal sermayenin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi 

de yine aynı dönemde araştırmacılar tarafından ele alınmaya başlanmıştır.  

                                                           
1
 Bu konuda Koç ve Ata (2012)’ya bakılabilir. 

2
 Sosyal sermayenin yukarıda sayılan değişkenler ve diğer değişkenler üzerindeki etkileri için Hanifan (1916), 

Banfield (1958), Homans (1961), Jacobs (1961), Bourdieu (1986), Coleman (1988) ve Putnam (1993b)’ın 

çalışmalarına bakılabilir. 
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Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (WCED, 1987) tarafından hazırlanan Our Common 

Future (Ortak Geleceğimiz) raporuna göre sürdürülebilir kalkınma, gelecek kuşakları kendi 

gereksinmelerini karşılama yeteneğinden mahrum bırakmayacak düzeydeki bir kaynak 

kullanımı sayesinde, toplumun bugünkü gereksinimlerini karşılaması biçiminde 

tanımlanmaktadır. Bu tanımlamaya göre bugünkü ihtiyaçlarını karşılayan bugünkü toplum, 

gelecekteki toplumun kullanabileceği kaynak miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Özellikle 

Fukuyama (1995; 1999; 2001)’ın çalışmaları kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından sosyal 

sermayenin önemini ve gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada da bu amaçla Türkiye de 

dâhil AB üyesi ülkelerde, 2009-2015 yıllarını kapsayan dönem için, sosyal sermayenin 

sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. GEKK yöntemiyle ede edilen 

tahmin sonuçlarına göre, Türkiye ve AB üyesi ülkelerde sosyal sermaye düzeyindeki artış 

sürdürülebilir kalkınma düzeyini pozitif yönlü etkilemektedir. Buna göre AB üyesi ülkelerde 

sosyal sermayenin artması sürdürülebilir kalkınma düzeyini arttırmaktadır.  

Bu çalışmanın bölümleri şöyle organize edilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde sosyal 

sermaye ve sürdürülebilir kalkınma ilişkisi arasındaki ilişki, üçüncü bölümde sosyal 

sermayenin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkisine ilişkin literatür yer almaktadır. 

Dördüncü bölümde veri ve metod yer alırken, beşinci bölümde tahmin sonuçlarına yer 

verilmiştir. Altıncı bölümde ise sonuç kısmı yer almaktadır.  

 

1. SOSYAL SERMAYE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLİŞKİSİ  

Sürdürülebilir kalkınma üç önemli ve zorunlu faktörün (Dale ve Newman, 2008: 6) bir arada 

ortaya çıkmasını gerekli kılmaktadır. Bu faktörlerden ilki biyo-çeşitliliğin sürdürülmesi ile 

birlikte gezegenimizin biyo-fiziksel taşıma kapasitesini aşmayan bir yaşam düzeyini gösteren 

ekolojik zorunluluktur. İkinci faktör, iktisat politikası yapıcılarının insanların birlikte 

yaşamasını sağlayan ve bu birlikte yaşamın sürdürülmesini garanti edecek politikaları hayata 

geçirmesini kolaylaştıran bir demokratik sistemin gelişmesi zorunluluğu yani sosyal 

zorunluluktur. Üçüncü faktör ise dünya genelinde tüm bireylerin temel ihtiyaçlarının 

karşılandığını gösteren ekonomik zorunluluktur. Bir başka ifadeyle sürdürülebilir kalkınma 

kavramının genellikle sosyal, çevresel ve ekonomik alt yapısının olduğu kabul edilmektedir. 

Buna göre bu üç değişkenin kesiştiği bölge kalkınmanın sürdürülebilirliğini göstermektedir. 

Bu nedenle sürdürülebilir kalkınma sıklıkla üç değişkenin çakışan bölgesi olarak 

gösterilmektedir. Ekonomi, toplum ve çevre üçgeninin kesişme noktasında yer alan SD 

kavramı, bu üç değişkenin faaliyet alanının bir göstergesi de olabilmektedir. Daha açık bir 

söylemle, ekonomik faaliyetlerini yürüten toplumlar bu faaliyetlerini bir ekosistem 

çerçevesinde gerçekleştirirler. Yani üretim yapan insan başta atmosfer olmak üzere 

okyanusları, suyollarını, ormanı, buzulları ve biyolojik çeşitliliği etkilemektedir. Dolayısıyla 

ekosistem toplumların ekonomik faaliyetlerinin yükünü çeken en önemli faktör olmaktadır. 

Bu nedenle, ekonominin üretim potansiyelini açıklamak için üretim faktörü olarak kabul 
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edilen emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilik değişkenlerini kullanmak yetersiz 

kalabilmektedir.   

Bu dört üretim faktörünün yanı sıra istihdam edilen bireylerin bilgi ve beceri düzeyini 

gösteren beşeri sermaye ile toplumda karşılıklı güvene dayalı olarak gerçekleşen ilişkilerin 

ekonomik faaliyetlere yansıması olan sosyal sermaye birer üretim faktörü olarak ekonomik 

analizlere dâhil edilmiş durumdadır. Böylece ekonomik üretim potansiyeli tam olarak 

açıklanabilmektedir (Grooteart, 1998; Callois ve Aubert 2007). Diğer yandan piyasa 

ekonomisinin ve demokrasinin etkin işlemesinde sosyal sermayenin bir parçası olan birlikte iş 

yapabilme ve paylaşabilme değerlerinin çok büyük önemi vardır. Bir toplumda birlikte iş 

yapabilme ve paylaşabilme değerlerinin zayıf olması piyasa ekonomisinin etkinliğinin 

azalmasına, üretkenlik düzeyinin düşmesine ve demokratik uygulamaların zarar görmesine 

neden olmaktadır. Bu durumda sosyal sermayenin verimli bir şekilde kullanılması ekonomik 

etkinlik açısından da önemlidir (Cohen ve Prusak, 2001).  

Sosyal sermaye ekonomik etkinlik ve demokrasi değişkenlerinin yanı sıra yerel kalkınmanın 

sağlanması, yoksulluğun azaltılması ve ekonomi politikalarının oluşturulması gibi değişkenler 

üzerinde ortak normlar, karşılıklılık ve güven gibi özellikleri kanalıyla önemli katkıları 

bulunmaktadır
3
. Rydin ve Holman (2004: 127)’e göre sosyal sermayenin sayılan bu 

değişkenler üzerindeki etkisinin ortaya çıkmasını sağlayan iki boyutu bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki bir toplumdaki birlikte karar alma sorununun üstesinden gelebilmek amacıyla 

sosyal sermayenin kullanılmasıdır. İkinci boyut ise işlem maliyetlerinin azaltılması ve bireyler 

arasındaki karşılıklı ilişkilerin cesaretlendirilmesinde sosyal sermayeden yararlanılmasıdır. 

Sosyal sermayenin bu iki boyutu, sürdürülebilir kalkınma açısından da oldukça önem arz 

eder. Çünkü Dreze ve Sen (1997)’in bulgularına göre sosyal fırsatların önündeki engellerin 

kaldırılması kalkınmanın anahtarı durumundadır. Sosyal fırsatların genişletilmesi toplumdaki 

birlikte karar alma sorunu ile işlem maliyetlerinin azaltılması ve bireyler arasındaki karşılıklı 

ilişkilerin cesaretlendirilmesinde sosyal sermayeden yararlanılmasını da kapsamaktadır 

(Weiner, 1999). Buradan hareketle, bu çalışmada refah düzeyinin göstergesi olarak Prosperity 

Index (PI) kullanılmaktadır. PI, Legatum Institute tarafından hazırlanan ve yayınlanan bir 

indekstir. Mutluluk ve refah kelimelerinin birleşimi olan PI sosyal sermayenin yanı sıra 

ekonomi, hükümet, girişimcilik ve fırsatlar, emniyet ve korunma, sağlık, eğitim ve bireysel 

özgürlük olmak üzere 8 alt indeksten oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, Şekil 1’de de görüldüğü 

gibi, bir toplumdaki refah ve mutluluğun bileşenlerinden biri de sosyal sermayedir. 

Bununla birlikte, PI’nın bileşenlerinden biri olan sosyal sermaye, toplumdaki diğer bireylere 

olan güven, hayır işleri için resmi gönüllülerin sayısı, yabancılara yardım etme, bağışlar, 

toplumdaki evlilik oranı, inançsal faaliyetlere katılım ve son olarak toplumdaki diğer bireylere 

sosyal destek olma oranı gibi değişkenlerin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu 

değişkenler sosyal sermayenin sahip olması gereken iki boyutu yani toplumdaki birlikte karar 

                                                           
3
 Daha ayrıntılı bilgi için Eşkinat (2015) ve Yıldız ve Topuz (2011)’e bakılabilir.   
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alma sorunu ve işlem maliyetlerinin azaltılması ve bireyler arasındaki karşılıklı ilişkilerin 

cesaretlendirilmesinde sosyal sermayeden yararlanılması faktörleriyle yakından ilgilidir.    

Şekil 1: Sosyal Sermaye ve Refah, Kaynak: Güney (2014: 187) 

 

 

 

               

 

 

2. İLGİLİ LİTERATÜR 

Literatürde sosyal sermayenin ekonomik büyüme
4
, kalkınma ve ekonomik performans 

üzerindeki etkisi ampirik olarak incelenmişken, sosyal sermayenin sürdürülebilir kalkınma 

üzerindeki etkisi teorik olarak incelenmiştir. Dünya Değerler Araştırmaları (WVS) tarafından 

oluşturulan ve yayınlanan Dünya Değerler Anketi verilerini kullanarak, 1980- 1992 yıllarını 

kapsayan dönemde,  29 ülke için sosyal sermayenin ekonomik performans üzerindeki etkisini 

inceleyen Knack ve Keefer (1997), diğer faktörlerin kontrol edilmesi durumunda sosyal 

sermayenin ekonomik performans üzerinde pozitif yönlü etkide bulunduğunu ampirik olarak 

ortaya koymuştur. Bir diğer çalışmada Temple ve Jonson (1998), 1960-1985 yıllarını 

kapsayan dönemde 60 ülke için, sosyal sermayenin yatırımların kalitesindeki artış ve 

teknolojik gelişmenin özümsenmesinde pozitif yönlü etkide bulunduğunu tespit etmiştir. Zak 

ve Knack (2001) ise, 1970–1992 yıllarını kapsayan dönemde 41 ülkede, sosyal sermayenin 

ekonomik büyüme ve yatırım düzeyi üzerinde pozitif yönlü etkide olduğu sonucuna varmıştır. 

Sosyal sermayenin sürdürülebilir kalkınmayı nasıl etkileyebileceğini araştıran ilk 

çalışmalardan biri olan Putnam (1993b), sosyal sermayenin bir organizasyona üye olma ve 

hükümet kalitesi gibi değişkenler aracılığıyla kalkınma üzerindeki etkile olduğunu 

belirtmiştir. Putnam (1993b), sosyal sermayenin öneminin yeniden keşfi sayesinde 

kalkınmanın sürdürülebilirliği için düzenlenen program ve projelere ilişkin farkındalığın 

arttırılabileceğini ifade etmiştir. Bir diğer çalışmada Putnam (1995), bir ülkedeki sosyal 

sermaye düzeyinin hükümetin daha verimli çalışması, suç oranlarının azaltılması ve 

yolsuzlukların önlenmesi üzerinde etkili olduğunu belirtmiştir.  

                                                           
4
 Sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi için Koç ve Ata (2012) ve Karagül ve Masca (2005)’e 

bakılabilir. 
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Ostrom (1990), Olson (1965)’in önemli katkıları olan birlikte hareket etme ve sürdürülebilir 

kalkınma ilişkisini incelemiştir. Ostrom (1990)’a göre birlikte hareket etmekle elde edilecek 

yarar, birlikte hareket etmenin neden olacağı maliyetten az olduğu için, bireyler birlikte 

hareket etmekten geri dururlar. Bireyler açısından birlikte hareket etmenin faydası maliyetini 

aştığında sürdürülebilir kalkınma bundan olumlu etkilenecektir. Nitekim Fukuyama (1999)’ın 

çalışmasına göre, sosyal sermaye sayesinde bireylerin birlikte hareket etmeden elde edeceği 

yarar ve maliyet dengelenecek ve bu nedenle bireylerin harekete geçme ve işbirliğine katılma 

eğilimleri artacaktır. Sosyal sermayenin sürdürülebilir çevre yönetimi üzerine etkisini 

araştıran Rydin ve Pennington (2000), bireylerin çevre yönetimine direkt katılımlarının 

marjinal etkisinin artması durumunda katılımcı bireyin bu katılımdan elde edeceği marjinal 

faydanın artacağını ortaya koymuştur. Benzer bir çalışmada Fukuyama (1995), sosyal 

sermaye düzeyinin gelişmesi durumunda işlem maliyetlerinin azaldığını belirtmiştir. 

Birbirleriyle yakın ilişki olan iş çevrelerinin ortak çıkarları için birlikte hareket etme 

davranışını daha sık tekrarlaması sonucu, gerekli bilgilerin elde ele geçmesi daha da 

kolaylaşır. Karşılıklılık üzerine kurulan bu ortak çıkar ilişkileri, işlem maliyetini böylece 

olabildiğince azaltır ve kalkınmanın sürdürülebilirliğine katkı yapar. Benzer sonuçlara 

Fukuyama (2001)’de de ulaşılmıştır. Diğer yandan, bir diğer çalışmasında Fukuyama (1993b) 

ortak çıkarları doğrultusunda birlikte hareket eden bireylerin neden olduğu işlem 

maliyetlerindeki azalmanın yerel kalkınmanın geliştirilmesi açısından da önemli olduğunu 

vurgulamıştır. 

 

3. VERİ VE METOD 

Bu çalışmada dengesiz panel veri yöntemi ile aşağıdaki çok değişkenli model tahmin 

edilecektir:  

DNTit = β1Sosyalit + β2Tüketimt-1it + β3Açıklıkit  +β4Nüfusit + β5Şehirleşmeit + εit                 (1) 

burada, i birim sayısını, t zaman aralığını, ε ise hata değerini ifade etmektedir. DNT 

sürdürülebilir kalkınmayı, Sosyal değişkeni ülkelerin sosyal sermaye değerini, Tüketim 

değişkeni hane halkı ve kamunun nihai tüketim harcamaları toplamındaki artış oranını, 

Açıklık değişkeni ithalat ve ihracat toplamının GSYİH’ya oranını (ticari açıklık), Nüfus 

değişkeni nüfus artış oranını, Şehirleşme değişkeni ise toplam nüfus içinde şehirlerde yaşayan 

nüfus oranını ifade etmektedir. Tüketim, Açıklık, Nüfus ve Şehirleşme değişkenlerinin 2009-

2015 dönemini kapsayan verileri Dünya Bankası (WB)’den alınmıştır. 

Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma değişkeni olarak, WB tarafından tanımlanan ve 

hesaplanan düzeltilmiş net tasarruf yani Adjusted Net Saving (DNT) kullanılmıştır. DNT 

ekonominin sermaye stokunu ölçmeyi hedeflemektedir ve imalat sanayi, beşeri, sosyal ve 

doğal sermaye değişkenlerini cari fiyatları ile hesaplamaktadır. WB, GSYİH’ye oranı ve dolar 

cinsinden değeri olmak üzere iki farklı DNT hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, ikisi de 
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tahminlerde kullanılmıştır. Ek 1’de sıralanan ülkelere ait veriler 2009-2015 dönemini 

kapsamaktadır.  

Sosyal sermayenin ekonomik değişkenler üzerindeki etkisi analiz edilirken, sosyal sermaye 

göstergesi olarak genellikle Dünya Değerler Araştırmaları (WVS) tarafından oluşturulan ve 

yayınlanan Dünya Değerler Anketi verileri kullanılmaktadır. Genellikle beş yıllık dönemi 

kapsayan bu anketlerde bireylere “genel olarak toplumdaki insanların çoğunun güvenilir 

olduğunu veya onlarla ilişkilerinizde aşırı dikkate gerek olmadığını düşünüyor musun?” 

sorusu yöneltilmektedir. Bu soruya “evet” cevabını verenler çoğunluktaysa ilgili ülkenin 

sosyal sermaye düzeyi yüksek kabul edilmektedir. Tersi durumunda ülkenin sosyal sermaye 

düzeyi düşük kabul edilmektedir. Diğer yandan bazı araştırmacılar ise çalışmalarında anket 

yöntemiyle sosyal sermaye düzeyine ilişkin verileri derleyerek analizlerine dahil etmişlerdir 

(Krishna, 2002: 57-59). Bu çalışmanın ikinci bölümünde de belirtildiği gibi, bu çalışmada 

sosyal sermaye göstergesi olarak Legatum Institute (2015) tarafından her yıl için hesaplanan 

ve yayınlanan sosyal sermaye değişkeni kullanılmaktadır. Çünkü Legatum Institute tarafından 

hesaplanan sosyal sermaye değişkeni Dünya Değerler Anketi’nde sorulan toplumdaki diğer 

bireylere olan güven sorusunun yanı sıra, hayır işleri için resmi gönüllülerin sayısı, 

yabancılara yardım etme, bağışlar, toplumdaki evlilik oranı, inançsal faaliyetlere katılım ve 

son olarak toplumdaki diğer bireylere sosyal destek olma oranı gibi değişkenlerin 

toplamından oluşmaktadır. 2009-2015 dönemini kapsayan veriler Legatum Institute’ten 

alınmıştır.  

Bu çalışmada (1) nolu eşitlik, tek yönlü panel veri tahmininde kullanılan genelleştirilmiş en 

küçük kareler yöntemi (GEKK) ile tahmin edilmiştir. Panel seri hem yatay kesit hem de 

zaman olmak üzere iki boyuta sahiptir. Bununla birlikte panel veride birimler boyunca veya 

tahmin yapılan zaman boyunca gözlenemeyen etkiler de dikkate alınmaktadır. Birimler ve 

tahmin yapılan zaman boyunca gözlenemeyen etkileri birlikte ele alan modellere iki yönlü 

panel veri, yalnızca birimler veya yalnızca tahmin yapılan zaman boyutunu dikkate alan 

modellere ise tek yönlü panel veri adı verilmektedir. Diğer yandan tek yönlü birim etki 

bünyesinde, sabit ve rassal olmak üzere iki etkiyi barındırmaktadır. İşte sabit ve rassal etki 

durumunda değişen varyans ve oto korelasyon sorunları bulunabilir. Genelleştirilmiş en küçük 

kareler yöntemi, bu sorunların bulunduğu durumda bile tutarlı ve etkin tahminler 

yapabilmektedir (Hsiao, 2003:35). Dolayısıyla bu çalışmada tek yönlü birim etkilerin ortaya 

çıkması durumunda genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi ile tahmin yapılmıştır. LM testi, 

havuzlanmış model ile bir yönlü ve iki yönlü sabit etki modeli arasında uygun modelin seçimi 

için kullanılmıştır. Değişkenlere ait durağanlık testleri için Levin, Lin ve Chu t testi (LLC), 

Im, Pesaran ve Shin W testi (IPS), ADF-Fisher Ki-kare testi (ADF-F), PP-Fisher Ki-kare testi 

(PP-F) yapılmıştır (Tatoğlu 2012a; Tatoğlu 2012b). Hausman testi sabit etkiler (FE) ve rassal 

etkiler (RE) modellerinin seçilmesi için kullanılmıştır. Değişen varyans ve otokorelasyon 

problemlerini çözmek için White cross-section ağırlıkları kullanılmıştır.  
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Tablo 1 bu çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin özet istatistikleri ve korelasyon 

katsayılarını göstermektedir. Yukarıda da açıklandığı gibi, bu çalışmada sürdürülebilir 

kalkınma göstergesi olan iki ayrı değişken kullanılmaktadır. Bunlardan biri olan DNTdolar kişi 

başına düşen DNT’yi ifade ederken, diğer bir sürdürülebilir kalkınma göstergesi olan 

DNToran, DNT’nin GSYİH’ya oranını göstermektedir. Tablo 1’de verilen değişkenlerin 

korelasyon katsayılarına göre, sosyal sermaye göstergesi olan Sosyal değişkeni DNTdolar ve 

DNToran değişkenleri ile pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Sosyal değişkeninin DNTdolar 

değişkeni ile olan pozitif yönlü ilişkisi 0,758 gibi oldukça yüksek bir değere sahiptir.  Bu 

sonuç Sosyal ile DNTdolar değişkenlerinin +1’e çok yakın bir düzeyde birbirine benzeştiğini 

göstermektedir. DNToran değişkeni ile olan pozitif yönlü ilişkisini gösteren korelasyon 

katsayısı ise çok daha düşüktür. 

Tablo 1. Özet İstatistikler ve Korelasyon Katsayıları  

 
Mean Max. Min. Std. Dev. N 

DNTdolar 2.775 11.650 -2.731 2.952 155 

DNToran 0.083 0.225 -0.107 0.061 156 

Sosyal 0.751 4.320 -3.440 1.826 182 

Tüketim 0.192 7.280 -16.797 3.220 179 

Açıklık 1.053 2.219 0.000 0.453 182 

Nüfus 16.258 18.223 14.087 1.182 182 

Şehirleşme 0.715 0.978 0.496 0.115 182 

DNTdolar 1  
   

  

DNToran 0.725 1 
   

  

Sosyal 0.758 0.384 1 
  

  

Tüketim 0.198 0.244 0.074 1 
 

  

Açıklık 0.152 0.306 0.151 -.107 1   

Nüfus -0.010 -0.113 -0.017 0.151 -0.614 1  

Şehirleşme 0.522 0.207 0.499 0.075 -0.121 0.271 1 

Diğer bağımsız değişkenlerden Tüketim, Açıklık ve Şehirleşme DNTdolar ve DNToran 

değişkenleri ile pozitif yönlü ilişkili olduklarını gösteren korelasyon katsayılarına sahiptir. 

Nüfus değişkeni ise hem DNTdolar hem de DNToran değişkenleri ile negatif yönlü bir ilişkiye 

sahiptir. Nüfus değişkeninin DNToran ile olan negatif yönlü korelasyon katsayısı, DNTdolar ile 

olan negatif yönlü korelasyon katsayısından büyüktür. Diğer yandan Açıklık değişkeni ile 

DNToran arasındaki korelasyon katsayısı, DNTdolar ile olan korelasyon katsayısından çok daha 

büyüktür.  

4. TAHMİN SONUÇLARI 

Tablo 2 bu çalışmada kullanılan değişkenlerin hangi düzeyde durağan olduklarına ilişkin 

birim kök testi sonuçlarını göstermektedir. LLC, ADF-F ve  PP-F test sonuçlarına göre 

DNTdolar, DNToran, Sosyal, Tüketim, Açıklık, Nüfus ve Şehirleşme değişkenleri Düzey’de 
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durağandır. IPS test sonuçlarına göre DNTdolar, DNToran, Sosyal, Tüketim, Açıklık ve 

Şehirleşme değişkenleri Düzey’de, Nüfus değişkeni ise 1.Fark’ta durağandır.  

Tablo 2. Değişkenlerin Birim Kök Testi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Not: İtalik değerler test istatistiği, parantez içindeki değerler p-tahminleridir. 

Sosyal sermaye göstergesi olan Sosyal değişkeninin sürdürülebilir kalkınma göstergesi olan 

DNTdolar ve DNToran değişkenleri arasındaki ilişkiyi gösteren tahminler Tablo 3’te yer 

almaktadır. Tabloya göre Hausman testi, tüm sütunlarda rassal etkiler (RE) modelinin 

kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Rassal etkiler modelinde birim etkilerin varlığını ise 

LMperiod göstermektedir. Tablo 3’te 1. sütun, (1) nolu modelin tahmini için, Sosyal değişkeni 

ile birlikte diğer bağımsız değişkenlerin DNTdolar üzerindeki etkisini göstermektedir. 2. 

sütunda yalnızca Sosyal değişkeninin DNTdolar üzerindeki etkisini göstermektedir. 3. sütun, 

yine (1) nolu modelin tahmini için,  Sosyal değişkeni ile birlikte diğer bağımsız değişkenlerin 

DNToran üzerindeki etkisini göstermektedir. Tablodaki son sütun olan 4. sütun ise, 2. Sütuna 

benzer şekilde, Sosyal değişkeninin DNToran üzerindeki etkisini göstermektedir. Tabloda da 

görüldüğü gibi, genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisinin tahmin sonuçlarına göre tüm 

sütunlarda Sosyal değişkeni sürdürülebilir kalkınma üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel 

olarak oldukça anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu etki %1 anlamlılık 

düzeyinin bile altında anlamlılığa sahiptir. Buna göre Türkiye dâhil AB ülkelerinde sosyal 

sermaye düzeyi yükseldikçe, sürdürülebilir kalkınma düzeyi de yükselmektedir. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, 1. sütunda Tüketim değişkeni DNTdolar üzerinde pozitif yönlü ve 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahiptir. Buna göre tüketim harcamaları toplamındaki 

artış oranı yükseldiğinde sürdürülebilir kalkınma düzeyi artmaktadır. Tüketim değişkeninin 

DNTdolar üzerindeki pozitif yönlü bu etkisi, 3. sütunda görüldüğü gibi, DNToran üzerindeki 

etkisi açısından anlamlılığını kaybetmiştir. Bir diğer bağımsız değişken olan Açıklık 

değişkeni için ise tersi bir durum geçerlidir. Tahmin sonuçlarına göre, 3. sütunda görüldüğü 

 LLC IPS ADF-F PP-F 

 Düzey Düzey 1.Fark Düzey Düzey 

DNTdolar 

-27.5291 

(0.0000) 

-4.8418 

(0.0000) 

 300.567 

(0.0001) 

432.713 

(0.0000) 

DNToran 
-27.2191 

(0.0000) 

-4.0534 

(0.0000) 

 270.758 

(0.0000) 

357.283 

(0.0000)
 

Sosyal 
-15.8990 

(0.0000) 

-3.4751 

(0.0000) 

 317.411 

(0.0001) 

385.405 

(0.0000) 

Tüketim 
-72.0934 

(0.0000) 

-9.2337 

(0.0000) 

 104.313 

(0.0000) 

128.265 

(0.0000)
 

Açıklık 
-22.0065 

(0.0000) 

-5.5373 

(0.0000) 

 125.560 

(0.0000) 

294.409 

(0.0000)
 

Nüfus 
-6.1219 

(0.0000) 
 

-17.5694 

(0.0000) 
91.6041 

(0.0006) 

122.262 

(0.0000)
 

Şehirleşme 
-9.9965 

(0.0000) 

-4.2715 

(0.0000) 

 119.614 

(0.0000) 

299.436 

(0.0000)
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gibi, Açıklık değişkeni DNToran üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye 

sahiptir. Dolayısıyla açıklık oranı yükseldiğinde sürdürülebilir kalkınma düzeyi artmaktadır. 

Ancak Açıklık değişkeni DNTdolar üzerinde, 1. sütunda görüldüğü gibi, pozitif yönlü ancak 

istatistiksel olarak anlamsız bir etkiye sahiptir. 

Tablo 3. Türkiye ve AB Ülkeleri İçin Elde Edilen Tahminler: GEKK 

 
Bağımlı Değişkenler 

       DNTdolar       DNToran 

 1 2 3 4 

Sosyal 
1.0237* 

(0.0970)
 

1.2221* 

(0.0848)
 

0.0095* 

(0.0011)
 

0.0127* 

(0.0012)
 

Tüketim 
0.1260** 

(0.0087)
  

0.0034 

(0.0036)
  

Açıklık 
0.2034 

(0.4637)  

0.0346* 

(0.0033)  

Nüfus 
-0.1514 

(0.1711)  

-0.0010 

(0.0013)  

Şehirleşme 
5.4688* 

(1.5721)
  

0.0494*** 

(0.0235)
  

Sabit   
0.3489 

(3.0829)
 

1.8386* 

(0.1700)
 

0.0220 

(0.0198)
 

0.0733* 

(0.0046)
 

R
2 

0.627 0.576 0.248 0.146 

D. R
2 

0.615 0.573 0.223 0.141 

F testi 50.236* 208.000* 9.9026* 26.509* 

Hausman 1.770 0.673 4.679 0.238 

Model RE RE RE RE 

LMperiod 42.310* 49.065* 24.601* 28.080* 

Gözlem 

Sayısı 
155 155 156 156 

 Not: Parantez içindeki değerler standart hata tahminleridir. * p < 0.001, **  p < 0.01, *** p < 0.05 

Bu çalışmada bir diğer bağımsız değişken olarak kullanılan Nüfus sürdürülebilir kalkınma 

değişkenleri üzerinde negatif yönlü ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir etkiye 

sahiptir. Son olarak Şehirleşme değişkeni iki sürdürülebilir kalkınma değişkeni üzerinde de 

pozitif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Buna göre şehirlerde yaşayan insan sayısı 

arttığında sürdürülebilir kalkınma düzeyi yükselmektedir. Diğer yandan Tablo 3’te 2. 

sütundaki tahmin sonuçlarına göre Sosyal değişkeni DNTdolar değişkeninin %57’sini 

açıklamaktadır. Sosyal değişkeninin bu açıklama gücü DNToran değişkeni için daha düşüktür. 

Bu açıklama gücü, tabloda da görüldüğü gibi, %14’tür. Bu çalışmada, tahmin sonuçlarının 

yanı sıra, sosyal sermaye ile sürdürülebilir kalkınma değişkenleri arasındaki ilişki için Şekil 

1’e de yer verilmiştir. 

Sol taraftaki grafik sosyal sermaye değişkeni ile DNTdolar arasındaki ilişkiyi gösterirken, sağ 

taraftaki grafik sosyal sermaye değişkeni ile DNToran arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
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Soldaki grafikte görüldüğü gibi, gözlem değerleri regresyon doğrusu etrafına yakın 

dağılmıştır. Dolayısıyla sosyal sermaye ile kişi başına sürdürülebilir kalkınma oldukça 

belirgin olan pozitif yönlü bir ilişkiye sahiptir. Fakat sağdaki grafikte görüldüğü gibi, gözlem 

değerleri regresyon doğrusu etrafına yakın dağılmamıştır. Bu nedenle sosyal sermaye ile 

DNTdolar arasındaki ilişki,  sosyal sermaye ile DNToran arasındaki ilişkiden daha belirgindir. 

Başka bir deyişle sosyal sermaye düzeyi ile GSYİH’nın oranı olan sürdürülebilir kalkınma, 

belirgin bir ilişkiye sahip gibi görünmemektedir.    

Şekil 1: Sosyal Sermaye ve Sürdürülebilir Kalkınma Dağılımı 

      

 SONUÇ 

Sürdürülebilir kalkınma toplum, çevre ve ekonomi değişkenlerinin kesişim noktasında 

bulunmaktadır. Ekonomik faaliyetlerini yürüten toplumlar bu faaliyetlerini bir ekosistem 

çerçevesinde gerçekleştirirler. Diğer bir deyişle insan üretim yaptığı sürece dünyanın 

atmosferini, sularını, ormanlarını ve biyolojik çeşitliliğini etkilemektedir. Bu nedenle çevre 

yani ekosistem toplumların ekonomik faaliyetlerinin yükünü çeken en önemli faktör 

olmaktadır. Bu nedenle, ekonominin üretim potansiyelini açıklamak için üretim faktörü olarak 

kabul edilen emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimcilik değişkenlerini kullanmak 

yetersiz kalabilmektedir. Bu dört üretim faktörünün yanı sıra istihdam edilen bireylerin bilgi 

ve beceri düzeyini gösteren beşeri sermayenin yanı sıra, toplumda karşılıklı güvene dayalı 

olarak gerçekleşen ilişkilerin ekonomik faaliyetlere yansıması olan sosyal sermaye birer 

üretim faktörü olarak ekonomik analizlere dâhil edilmiş durumdadır. Bu nedenle bu 

çalışmanın amacı, Türkiye de dâhil AB üyesi ülkelerde, sosyal sermayenin sürdürülebilir 

kalkınma üzerindeki etkisini analiz etmektir.  2009-2015 dönemini kapsayan veriler ile 

GEKK (Genelleştirilmiş En Küçük Kareler) tahminlerinin yapıldığı çalışmada elde edilen 

bulgulara göre sosyal sermaye sürdürülebilir kalkınmayı pozitif yönlü etkilemektedir. Sosyal 

sermayenin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki pozitif yönlü bu etkisi, %1 anlamlılık 

düzeyinin bile altında bir anlamlılığa sahiptir. Buna göre Türkiye dâhil AB üyesi ülkelerde 

sosyal sermaye düzeyi yükseldiğinde sürdürülebilir kalkınma düzeyi yükselmektedir. Diğer 
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yandan, Türkiye dâhil AB üyesi ülkelerde, hane halkı ve kamunun nihai tüketim harcamaları 

toplamındaki artış oranını gösteren Tüketim değişkeni, ithalat ve ihracat toplamının 

GSYİH’ya oranını gösteren Açıklık değişkeni ve toplam nüfus içinde şehirlerde yaşayan 

nüfus oranını gösteren Şehirleşme değişkeni sürdürülebilir kalkınma üzerinde pozitif yönlü 

bir etkiye sahiptir. Nüfus artış oranını gösteren Nüfus değişkeni ise sürdürülebilir kalkınma 

üzerinde negatif yönlü etkide bulunmasına rağmen bu etki herhangi bir anlamlılığa sahip 

değildir. Sonuç olarak Türkiye ve AB üyesi ülkelerde sosyal sermaye düzeyini yükseltecek 

politikaların hayata geçirilmesi kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bununla birlikte şehirleşme oranı ve ticari açıklık düzeyinin arttırılması 

sürdürülebilir kalkınma düzeyinin yükselmesine katkı yapacaktır.  

 

KAYNAKÇA  

Banfield E. G. (1958) The Moral Basis of A Backward Society, New York: Free Press. 

Bhandari, H. ve Yasunobu, K. (2009). What is social capital: a comprehensive review of the concept. 

Asian Journal of Social Science, 37, 480-510. 

Bourdieu, P. (1986). The Form Of Capital (Ed.), Handbook Of Theory And Research For The 

Sociology Of Education içinde (s. 241–58), New York: Greenwood Press 

Bourdieu, P. (2010). Sermaye Biçimleri (Ed.), Sosyal Sermaye içinde (s. 45-77). İstanbul: Değişim 

Yayınları. 

Callois, J. ve Aubert, F. (2007). Towards indicators of social capital for regional development issues, 

Regional Studies, 41(6), 809–821. 

Chopra K. (2001). Social Capital And Sustainable Development: The Role Of Formal And Informal 

Institutions In A Developing Country. Delhi: INSTITUTE OF ECONOMIC GROWTH 

UNIVERSITY ENCLAVE.  

Cohen, D. ve Prusak, L. (2001). In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, 

Massachusetts: Harvard Business School Press. 

Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 

94, 95–120. 

Dale, A. ve Newman, L. (2008). Social capital: a necessary and sufficient condition for sustainable 

community development?, Community Development Journal, 45(1), 5–21. 

Dreze, J. ve Sen A. (1997). Indian Development: Selected Regional Perspectives, Delhi: WORLD 

INSTITUTE FOR DEVELOPMENT ECONOMICS RESEARCH OF THE UNITED NATIONS 

UNIVERSITY (UNU/WIDER). 

Eşkinat, O. (2015). Sosyal sermayenin sürdürülebilir kalkınmaya etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, 15(4), 75-90. 

Field, J. (2008). Sosyal Sermaye, 2. Baskı, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. 

Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues And The Creation of Prosperity. New York: United 

Free Press. 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_vZfVhZbQAhVDQBoKHX5aA_gQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Ftr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMassachusetts&usg=AFQjCNGn5k-NqIZt4-4EQfM1PkSQLC6Cgg


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2836 
 

Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption: Human Nature And Reconstitution Of Social Order, New 

York: Free Press. 

Fukuyama, F. (2001) Social capital, civil society and development, Third World Quarterly, 22(1), 7-

20. 

Grooteart, C. (1998). Social Capital: The Missing Link, Washington DC: WORLD BANK SOCIAL 

DEVELOPMENT FAMILY ENVIRONMENTALLY AND SOCIALLY SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT NETWORK. 

Güney, T. (2014). Corruption, prosperity and sustainable development: some new evidence, Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 181-206. 

Hanifan, L. J. (1916). The rural school community centre. Annals of the American Academy of 

Political and Social Sciences, 67, 130–138. 

Homans, G. (1961). Social Behaviour: Its Elementary Forms. New York: Harcourt, Brace and World. 

Jacobs, J. (1961). The Death And Life Of Great American Cities. New York: Random House. 

Karagül, M. ve Masca, M. (2005). Sosyal sermaye üzerine bir inceleme, Ekonomik ve Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 1, 37-52. 

Knack, S. ve Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic pay off?, Quarterly Journal of 

Economics, 112(4), 1251-1288. 

Koç, A. ve Ata Y. A. (2012). Sosyal sermaye ve ekonomik büyüme ilişkisi: AB ülkeleri ve Türkiye 

üzerine ampirik bir inceleme”, SDÜ İİBF Dergisi, 17(1), 199-218. 

Krishna, A. (2002). Active Social Capital: Tracing the Roots of Development and Democracy, New 

York: Columbia University Press. 

Legatum Institute (2015), The Legatum Prosperity Index, Londra: LEGATUM INSTITUTE.  

Morris M. (2002). Social Capital And Poverty In India (Rapor No. 61), London: INSTITUTE FOR 

DEVELOPMENT STUDIES (IDS) WORKING PAPER, UK DEPARTMENT FOR 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT. 

Narayan D. (1999). Bonds And Bridges: Social Capital And Poverty, Washington, DC: POVERTY 

GROUP, THE WORLD BANK. 

Olson, M. (1965). The Logic Of Collective Action, Cambridge: Harvard University Press. 

Ostrom, E. (1990). Governing The Commons: The Evolution Of İnstitutions For Collective Action, 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Putnam, R. (1993a). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton: Princeton 

University Press. 

Putnam, R. D. (1993b). The prosperous community: social capital and public life, The American 

Prospect, 13, 35-42. 

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital, Journal of Democracy, 6(1), 

65-75. 

Rydin, Y. ve Pennington, M. (2000). Public participation and local environmental planning: the 

collective action problem and the potential of social capital, Local Environment, 5(2), 153–169. 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlspaw6IzQAhWCSBoKHWVmBRkQFggpMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMaking-Democracy-Work-Traditions-Modern%2Fdp%2F0691037388&usg=AFQjCNGaVypxV-KQDr7XP2MPEWXzvGn23A


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book 

2837 
 

Rydin, Y. ve Holman, N. (2004). Re‐ evaluating the contribution of social capital in achieving 

sustainable development, Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 

9(2), 117-133. 

Sabatini F. (2005). Social Capital And Economic Development. Investigating The Causal Relationship 

Through Structural Equations Models, Erişim tarihi: 09 Eylül 2016 file:///C:/Users/ 

Kmu/Downloads/SSRN-id901361%20(1).pdf  

Tatoğlu, F. Y. (2012a). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, İstanbul: Beta Basım Yayın. 

Tatoğlu, F. Y. (2012b), İleri Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, İstanbul: Beta Basım Yayın. 

Temple, J. (2001). Growth Effect Of Education On Social Capital In The OECD Countries (Rapor 

No.2875), London: CEPR WORKING PAPER. 

Temple, J. ve Jonson, P.A. (1998). Social capability and economic growth, Quarterly Journal of 

Economics,  113(3), 983-998. 

UNESCO (2002). Social Capital And Poverty Reduction. Which Roles For The Society Organizations 

And The State? Paris: UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 

ORGANIZATION (UNESCO). 

WCED (1987). Our Common Future. The World Commission on Environment and Development, 

Oxford: Oxford University Press. 

Weiner, M. (1999). The Regionalization of Indian Politics and Its Implication for Economic Reform 

(Ed). India In The Era of Economic Reforms içinde (s. 261-295), Oxford: Oxford University Press. 

Woodhouse, A. (2006).Social capital and economic development in regional Australia: a case study, 

Journal of Rural Studies, 22, 83–94. 

Woolcock M. (1998). Social capital and economic development: toward a theoretical synthesis and 

policy framework, Theory and Society, 27, 151-208. 

Yıldız, Z. ve Topuz, H. (2011). Sosyal sermaye ve ekonomik kalkınma ilişkisi açısından Türkiye 

üzerine bir değerlendirme, Sosyal Siyaset Konferansları, 61(2), 201–226. 

Zak P. J. ve Knack, S. (2001). Trust and growth, The Economic Journal, 111, 295-321. 

 

Ek 1: Ülkeler 

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Croatia 

Czech Republic 

Denmark 

Estonia 

Finland 

France 

Germany 

Greece 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

2838 
 

Hungary 

Ireland 

Italy 

Latvia 

Lithuania 

Netherlands 

Poland 

Portugal 

Romania 

Slovak Republic 

Slovenia 

Spain 

Sweden 

Turkey 

United Kingdom 

  



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book 

2839 
 

FUTBOL TAKIMLARININ FİNANSAL VE SPORTİF 

ETKİNLİKLERİNİN ENTROPY VE TOPSİS YÖNTEMİYLE 

ANALİZ EDİLMESİ: AVRUPA’NIN 5 BÜYÜK LİGİ VE 

SÜPER LİG ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Prof. Dr. Kahraman ÇATI 

Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü 

kahramancati@duzce.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr. Abdulhamit EŞ 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 

 es_a@ibu.edu.tr 

Öğr. Gör. Onur ÖZEVİN 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Gerede MYO, İşletme Bölümü 

 onurozevin@ibu.edu.tr 

ÖZET: Futbol çok geniş kitlelere hitap eden bir spor dalı olmanın yanında gelişen finansal yapısıyla 

başlı başına bir endüstri olarak da anılmaya başlanmıştır. Futbolun dünya üzerinde en çok ilgi gören 

spor dalı olması, birçok gelir kapsına sahip olmasını da beraberinde getirmektedir. Bu gelirlerin 

yanında başarıyı elde etmek için katlanılması gereken, futbolcu giderleri, altyapı ve tesis giderleri, 

yönetim giderleri, müsabaka ve hazırlık giderleri gibi birçok maliyet bulunmaktadır. Her örgütte 

olduğu gibi gelir gider dengesinin iyi yönetilmesi performans ve devamlılık açısından önemli bir 

unsurdur. Günümüzde futbol kulüpleri hızla şirketleşmekte veya ticaret şirketi gibi hareket tarzı 

belirlemektedirler.  Dolayısıyla futbol takımları sportif başarılarını arttırmanın yanında finansal 

yönden de başarılı olmak için çaba sarf etmektedirler. Bu çalışma sportif başarı ile finansal performans 

arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada Avrupa'nın beş büyük ligi ile Türkiye 

Süper Liginde mücadele eden 23 takımın 2009-2014 yılları arasındaki sportif başarı ve finansal 

performans etkinlikleri, transfer harcamaları, UEFA puanı, lig puanı, maç başına seyirci sayısı, piyasa 

değeri ve kulüp gelirleri gibi 6 nicel kriter yönünden,   çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

Entropy ve TOPSİS yöntemleri ile analiz edilmiştir. Kriterlerin belirlenmesinde futbol klüplerinin 

ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik ve başarı faktörleri dikkate alınmıştır. Entropy yöntemi ile 

kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve TOPSİS yöntemiyle de futbol kulüplerinin başarı sıralamaları elde 

edilmiştir. Tüm kriterler ışığında, Entropy yöntemine göre belirlenen ağırlıklara binaen elde edilen 

sıralama çalışmaya konu futbol kulüplerinin performans derecelerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Etkinlik, ÇKKV, Entropy, Topsis. 

SPORTIVE AND FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF FOOTBALL TEAM WITH 

ENTROPY AND TOPSIS METHODS: AN APPLICATION ON MAJOR EUROPE'S 5 

LEAGUES AND TURKEY LEAGUE 

ABSTRACT: Football besides being a sport that appeals wide audience, by its by developing 

financial structure, has also begun to be known as an industry. Due to most popular sport on the world 

football, it brings the having a lot of revenue items. Football clubs transfer good and starring players in 

order to increase their sportive achievements, profits, and their market value, the value of their stock 

certificate, and meet the expectations of their fans.  Good players raise their own value in the football 

dynamics and this causes serious cost to the clubs. As a result of the cost and the expenses, these 

football clubs try to become successful and effective with the success in UEFA rankings, scores in 

their own league, average fan number per a match, broadcasting and market value, sponsorship, 

manufacture selling.  In this study, the financial and sportive achievement of  23 clubs in five biggest 

European and Turkish Super League between 2009-2014 is analyzed by using TOPSİS and Entropy 

with 6 quantitative criteria such as transfer expenses, UEFA scores, league scores, average fan number 

per a match, market value. The weights of the criteria are identified with Entropy method, and with the 

TOPSİS method, the rankings of the football clubs are obtained. According to the results, Arsenal took 
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the first place in 2009-2010 season, Bayern Munich in 2010-2011 season, Real Madrid in 2011-2012 

and 2012-2013 seasons, and Bayern Munich in 2013-2014 season. Furthermore, Barcelona football 

club took the second place in the last three seasons. From this ranking of success has been understood, 

analyses appointed the revenue and expenditure optimization as the most important criteria. Thus, both 

high transfer spending is not always bring sporting success as well as disproportionate transfer 

spendings reduce the performance according to negative situation in term of sustainability. 

Key words: Financial achievement, MCDM, Entropy, TOPSİS. 

GİRİŞ 

Futbol son yüzyılda, dünyada en fazla ilgi duyulan spor dallarının başında gelmektedir. 

Öyle ki sadece bir spor dalı olmakla kalmadığını; sosyal, ekonomik, hatta siyasi arenada da 

etkin olduğu söylenebilir. Aynı şekilde Türkiye’de en fazla ilgilenilen spor dalı olarak öne 

çıkan futbol bu yönüyle, sosyal hayatı yakından etkileyerek yaşamın türlü alanlarında 

kendisini göstermektedir. Taraftarlık ekseninde duygusal boyuttan, bilet, taraftar ürünü satışı, 

yayın gelirleri, yüksek transfer ücretleri gibi parasal boyuta kadar oldukça geniş bir mecraya 

sahiptir. Bununla beraber para oluşturma kapasitesi oldukça yüksek bir endüstri haline 

gelmiştir. Avrupa komisyonunun hesaplamalarına göre, spora bağlı aktiviteler günümüz dünya 

ticaretinin %3’ünü oluşturmaktadır (Gözütok & Gaberli, 2011). Futbol takımlarının Avrupa 

ölçeğinde yıllık cirosu 14,6 Milyar Euro düzeyindedir ve dünya çapındaki büyük kulüplerin 

yıllık ciroları 500 milyon Euro’yu bulmaktadır. Avrupa Şampiyonlar Ligi’nin yıllık cirosu 1 

Milyar Euro civarındadır. Sektörün küresel ölçeği dışsal ekonomiler ile birlikte 200 Milyar 

USD mertebesinde iken Türkiye Futbol Federasyonu bütçesi son on yılda 6 milyon USD 

düzeyinden 150 milyon USD düzeyine yükselmiş durumdadır. Türkiye Futbol sektörünün 

hacmi yaklaşık 800 milyon Euro civarındadır. Ülkeler Avrupa ve Dünya kupalarını kendi 

ülkelerine çekebilmek için 4-5 Milyar USD yatırım yapabilmektedirler. 

(http://www.futbolekonomi.com/index.php/vizyon-misyon.html)  

Bununla birlikte futbolda son yıllarda ciddi sorunlar da yaşanmaktadır. Futbol 

kulüplerinde şirketleşme yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte dünya liglerinde takımların 

dernek statüsünde örgütlenmeleri oldukça yaygındır. Bu denli büyük ölçekteki kuruluşların 

dernek modeli ve organları ile yönetilmelerinde sorunlar baş gösterebilmektedir. Takımların 

başkan veya yönetimin güdümünde ve onlara muhtaç olması ciddi finans ve yönetişim 

sorunları doğurmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bazı kulüpler çok ciddi borç ve iflas sorunları 

yaşamaktadırlar. Sportif başarı ve taraftar tatmini için gelirlerinin çok üstünde harcama 

yapabilmektedirler. Futbolun küresel otoriteleri FIFA ve UEFA artık futbol kuruluşlarının 

konusunda eğitim almış profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesini talep etmekte ve 

2013-2014 sezonundan itibaren uygulamaya koyduğu “Finansal Fairplay” kurallarıyla 

klüplere ciddi bir muhasebe- finansman denetimi getirmeyi amaçlamaktadır. Sektörün genel 

olarak düşük vergili veya vergi muafiyetli olması kara para aklama faaliyetlerinin de söz 

konusu olmasına neden olmaktadır. (http://www.futbolekonomi.com/index.php/vizyon-

misyon.html) Bu ve benzer sorunlardan dolayı sportif başarı elde etmek için harcanan çaba ve 

paralar beklenen sonucu vermemektedir. Kulüp yönetimleri, yanlış transferler yapmakla, 

transferler için gereğinden fazla para harcamakla, kulübü aşırı borç altına sokmakla 

eleştirilmektedirler. Çalışmamızda sportif başarıyı etkileyen faktörler çerçevesinde seçilen 

futbol kulüplerinin sportif ve finansal performans etkinlikleri araştırılmaya çalışılmıştır. 
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Çalışma kapsamında, Türkiye Süper Ligi ile Avrupa’nın en büyük beş ligi kabul edilen; 

Almanya-Bundesliga, İspanya-Primera Division, İngiltere-Premier Lig, İtalya-Seri A, Fransa-

1.Lig, liglerinden, ilk dört (verilerine ulaşılabilen) takımının, transfer harcaması (bonservis 

bedelleri bazında), piyasa değeri (futbolcu değerleri bazında), geliri, maç başına ortalama 

seyirci sayısı, lig puanları (maç başı bazında) ile UEFA puanları karşılaştırılarak 

performansları araştırılmıştır. Çalışma bahsedilen takımlar için 2009-2010 / 2013-2014 arası 5 

sezonu kapsamaktadır. Bu şekilde hem sezonlar itibariyle hem de toplam veriler içinde 

takımlar başarı sırlamasına tabi tutulmuştur. 

1.LİTERATÜR 

Futbolun finansal yönü ile ilgili çalışmalar genelde iki farklı kategoride 

yoğunlaşmaktadır. Birincisi futbol klüplerinin ekonomik ve finansal yapılarının incelenmesi, 

ikincisi ise futboldaki sportif başarının, finansal performans üzerindeki etkisinin incelenmesi 

üzerinedir. Birinci grup futbolu ekonomik bir sektör bazında değerlendirdiğinden, finans 

yazınının alanıyla sınırlı kalmaktadır. Diğer gruptaki çalışmalar sportif başarı ile yatırımcı 

davranışları / futbol klüplerinin ait oldukları şirketlerin ekonomik performansları aradaki 

ilişkiyi konu almaktadır. Literatürde bu tip çalışmalara rastlanmakla birlikte ekseriyeti futbol 

kulüplerinin sportif başarıları ile, ait oldukları şirketlerin borsa değerleri arasındaki ilişkinin 

incelenmesi üzerinedir. Bu çalışmada literatürde rastlayamadığımız bir yön olarak, belirlenen 

finansal ve sportif kriterler açısından futbol kulüplerinin etkinlikleri incelenmiştir. 

Uluyol (2014), Borsa İstanbul’da işlem gören futbol kulüplerinin 2002-2011 dönemi 

için finansal performansını, finansal tablolar üzerinden analiz etmek amacıyla bir çalışma 

yapmıştır. Çalışma sonucunda, Türk Futbol kulüplerinin, yapılan büyük yatırımlara rağmen, 

yüksek tutarlarda borçlu olduğu, büyük ölçüde likidite ve karlılık sorunları yaşadığı ve sürekli 

olarak artan bir şekilde finansal sorunlarla karşı karşıya olduğu tespitine değinilmiştir. Göllü 

(2012) Türkiye’de dört büyükler olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve 

Trabzonspor futbol kulüplerinin finansal performansının sportif performans üzerindeki 

muhtemel etkisini araştırmıştır. Araştırma sonucunda ilgili periyod için kulüplerin finansal 

performansları ile sportif başarıları arasında bir ilişki bulunamadığı ifade edilmiştir. 

Aygören vd. (2008) çalışmalarında, yatırımcıların futbol müsabakalarının sonuçlarından 

etkilenip etkilenmediğini araştırmışlardır. Çalışmanın amacı futbol takımlarının 

performanslarının İMKB’de işlem gören hisse senedi getirilerine etki edip etmediğinin test 

edilmesi olarak ifade edilmiştir. Temizel vd. (2013) çalışmalarında, Türkiye’de hisse senetleri 

IMKB’de işlem gören Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor futbol kulüplerinin 

Türkiye süper ligindeki maç sonuçlarının takımların hisse senedi fiyatları üzerinde etkili olup 

olmadığını araştırmışlardır.Galibiyetlerin hisse senedi fiyatları üzerinde anlamlı etkisini tespit 

etmişlerdir. Zeren & Gümüş (2013) müsabaka sonuçları ile hisse senedi performasları 

arasındaki ilişkiyi, hisseleri borsada işlem gören yerli ve yabancı toplam 8 futbol takımı 

üzerinden incelemişlerdir. Yazarlar yapılan analiz sonucunda 8 takım içerisinden, maç 

sonuçları ile borsa performansı arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Scholtens & Peenstra (2009) çalışmalarında Avrupa liglerinde mücadele eden 8 takımın 
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toplam 1274 maç sonucu üzerinde yaptıkları analizle, maç sonuçlarının hisse senedi 

performanslarına etkisini test etmişlerdir. Sonuç olarak hisse senedi değerlerinin, galibiyet 

sonucuna anlamlı pozitif bir etki, mağlubiyet sonucuna ise anlamlı negatif bir etki ile cevap 

verdiği tespit edilmiştir.  

Rossi (2013) çalışmasında İtalyan futbolu ile Avrupa futbolunu klüp ve federasyonlar 

bazında finansal ve sportif başarı yönünden karşılaştırmıştır. Çalışmanın daha çok İtalyan 

futbolunun yönetişim sorunlarına çözüm fikirleri üretme amacıyla yapıldığı ifade 

edilmektedir. Devecioğlu (2014) çalışmasında Türkiye’de Halka arz edilen Beşiktaş Jimnastik 

Kulübü ile Galatasaray Spor kulübünün sportif başarıları ile piyasa değerleri arasındaki 

ilişkinin olup olmadığını araştırmıştır. Güngör (2014) çalışmasında Türkiye’de büyük ölçekli 

bütçeye sahip olan spor kulüplerinin profesyonel futbol şubelerine ait ulusal ve uluslararası 

düzeyde sportif başarılar ile Borsa İstanbul’da spor hizmetleri sektöründe işlem gören spor 

kulüplerine ait anonim şirketlerin finansal performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 

Sonuçta sportif başarı ile profesyonel futbol gelirleri arasındaki ilişkinin kuvvetli düzeyde 

olduğu saptanmıştır.  

İçöz & Sönmez (2014) çalışmalarında, Avrupa futbol liglerinin, özellikle stadyum 

kapasitelerini kullanımları gözönüne alınarak, uygun girdiler ve çıktılarla etkinliklerinin veri 

zarflama tekniğiyle incelemişlerdir. Ayrıca başarı ve performans göstergeleri arasındaki ilişki  

de incelenmiştir. Pinnuck & Potter’ın (2006) Avusturalya futbol liginde 1993-2002 yılları 

arası için yaptıkları takımların saha içi başarıları ile, saha dışı finansal performansları 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmadır. Çalışma sonucunda, maça katılımın kısa ve uzun 

vadeli başarıda pozitif bir etkisinin olduğuna, taraftar desteğinin takımın başarısını ve piyasa 

değerini olumlu yönde etkilemekte olduğuna, takımların piyasa değeri ile saha içi 

performansları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğa değinmişlerdir.  

2.VERİ 

2.1. Harcanan Transfer Ücretleri : Futbol rekabetinin odak noktası iyi bir takım oyunu ve 

bunu sağlayacak güçlü bir kadrodur. Küreselleşen futbol piyasasında takımlar ihtiyaçları olan 

oyuncu gücünü diğer takımlardan para ödeyerek karşılayabilmektedirler. Bunun için 

katlanılması gereken bazı maliyetler vardır. Öncelikle futbolcu mevcut kulübüyle sözleşmesi 

devam ediyorsa, kulübe bonservis bedeli ödenmelidir. Futbolda bonservis, bir takımla 

sözleşmesi süren bir oyuncunun başka bir takıma transfer edilebilmesi için ödenmesi gereken 

maddi ücrettir. Oyuncunun bonservisinin elinde olması, oyuncunun kulübüyle sözleşmesinin 

bitmiş olduğu anlamına gelmektedir. Bonservis dışında maaş ve maç başı ücret gibi maliyet 

kalemleri de futbolcuya ödenecektir. Bu bedellerin içinde açık ara en büyük pay bonservis 

bedellerine ait olduğundan çalışmamızda transfer ücretleri bonservis bedeli bazından 

www.transfermarkt.de web sitesinden alınmıştır. 

2.2. Kulüp Gelirleri: Deloitte’nin yayımladığı Futbol Ligi araştırmalarında kulüplerin 

gelirleri üç başlık altında kategorize edilmektedir. Bunlar şu kalemlerden oluşmaktadır; 

 1.Maç Günü Gelirleri; Bilet ve konuk ağırlama gelirleri 
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 2.Yayın Gelirleri; Ulusal ve uluslararası maçların yayın gelirleri 

 3.Ticari Gelirler, Sponsorluk, ürün satışı ve diğer ticari gelirler 

Kulübün barılı olması finansal olarak da iyi yönetilmesine bağlıdır. UEFA’nın zorunlu 

kıldığı Finansal Fair Play uygulamasını devreye soktuğu şu dönemde, futbol kulüplerinin 

şeffaf finansal yapıya kavuşması, gelirlerinden fazla gider altına girilmemesi, böylece daha 

sağlıklı finansal yapıya sahip olunmasını daha önemli hale gelmektedir. Çalışmamızda 

kullanılan gelir rakamları Delotitte kurumunun her yıl yayımladığı Para Ligi Raporlarından ve 

kulüplerin açıklanmış finansal tablolarından derlenmiştir. 

2.3. Piyasa Değeri: Şirketlerin değerlemesiyle ilgili birçok yöntem kullanılmaktadır. Futbol 

kulüplerinin piyasa değerini ölçebilmek için kullanılabilecek en uygun veri takımların 

kadrosunda bulunan futbolcuların piyasa değerleri toplamı olarak görülmüştür. Her 

futbolcunun futbolcu pazarında tahmin edilen bir bonservis bedeli vardır. Bu değer aynı 

zamanda futbolcunun finansal değeri olarak kabul edilebilir. Çalışmamızda sezon içinde 

oluşan takımdaki futbolcu bonservis bedellerinin toplamı o takımın piyasa değeri olarak 

hesaplanmıştır ve veriler www.transfermakt.de sitesinden alınmıştır. 

2.4. Maç Başına Ortalama Seyirci Sayısı: Maç başına ortalama seyirci sayısı maç günü 

gelirleri açısında önemli bir veridir. Ayırca taraftar sadakatini ve taraftarın takımı için harcama 

yapma gönüllülüğünü de ortaya koymaktadır. Bu açıdan çalışmamızda takımların kendi 

sahalarında oynadıkları maçları ortalama kaç seyircinin izlediği verisi etkinlik açısından 

değerlendirilebilecek bir veri olarak  http://european-football-statistics.co.uk/attn.htm 

sitesinden ve çeşitli gazete haberlerinden derlenmiştir. 

2.5. Lig Puanları: Ligler takımların bir sezon boyunca oynadıkları maçlardan aldıkları 

sonuca göre puan sahibi oldukları bir sisteme göre ilmemektedir. FIFA’nın uyguladığı 3 puanlı 

sisteme göre müsabaka sonuçlarına göre kazanılan puanlar şöyledir; Galibiyet : 3 puan, 

Beraberlik : 1 puan, Mağlubiyet : 0 puan. Sezon sonunda alınan puanların toplamına göre en 

fazla puan alan takım lig şampiyonu unvanını alır. Çalışmaya konu liglerden Almanya 

Bundesliga ve Türkiye süper ligi sezonda 34 maç, diğer ligler ise sezonda 38 maç üzerinden 

oynanmaktadır. Çalışmamızda takımların sezon başına topladıkları puanlar maç sayısına 

bölünerek maç başına puan hesaplanmış ve sportif etkinlik açısından veri olarak 

kullanılmıştır. Veriler kulüplerin kendi web sitelerinden ve federasyonların web sitelerinden 

alınmıştır. 

2.6. UEFA Puanları: UEFA sıralaması, takımların UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa 

Liginde son 5 yılda yapılan müsabakalardan aldıkların puanların toplamına göre hesaplanan 

puana göre yapılır. Puan aşağıdaki sisteme göre kazanılan puanlara UEFA ülke puanının 

%20’sinin eklenmesiyle hesaplanır. 

(http://www.uefa.com/memberassociations/uefarankings/club/)Bu şekilde hesaplanan veriler 

UEFA kurumunun web sitesinden alınmıştır. 

2.6.1. UEFA Şampiyonlar Ligi Puanlama Sistemi: İlk Tur Elemeleri 0,5 puan, İkinci Tur 

Elemeleri 1 puan, Gruplara Katılma 4 puan, Grup maçı galibiyetleri 2 puan, Grup maçı 
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beraberlikleri 1 puan ve İlk 16’ya katılma 4 puan olarak değerlendirilmektedir. 

2.6.2. UEFA Avrupa Ligi Puanlama Sistemi: İlk Tur Elemeleri 0,25 puan, İkinci Tur 

Elemeleri 0,50 puan, Üçüncü Tur Elemeleri 1 puan, Play-off Elemeleri 1,5 puan, Grup maçı 

galibiyetleri 2 puan ve Grup maçı beraberlikleri 1 puan değerlendirilmektedir.  

3.YÖNTEM 

 İşletmeler ayakta kalabilmek ve hayatlarını sürdürebilmek için birçok seviyede farklı 

kararlar almak zorundadırlar. Bu kararları alırken, karar vericiler doğru ve güvenilir verilere 

ve değerlendirme süreçlerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden karar verme süreçlerine bilimsel 

tekniklerin dâhil edilmesi sonuçların daha güvenilir olmasına ve sübjektif kararlardan 

uzaklaşılmasına yardımcı olur. Çeşitli karar problemleri ile karşı karşıya kalan yöneticiler için 

zor problemlerden biri de, alternatifler kümesinden uygun alternatifin seçilmesidir. Bu seçim 

prosedürüne çelişen ve fazla sayıda kriter dâhil olduğundan geleneksel seçim prosedürlerinin 

kullanılması gerçekçi bir çözüm sunmaz. Bu nedenle, ÇKKV yöntemleri günümüzde birçok 

çalışmada kullanılmaktadır (Soner & Önüt, 2006: 111). Çok kriterli karar verme, birden fazla 

kriterle birden fazla alternatifi belirleyip değerlendirmeyi, sıralamayı ve alternatiflerden seçim 

yapmayı içeren model ve yaklaşımlar bütünüdür. 

 Çalışmada veri kısmında belirtilen kriterler, öncelikle Entropy yöntemi önem 

derecelerine göre ağırlıklandırılmış, daha sonra yönetimsel açıdan minimize ve maksimize 

edilmesi istenen kriterler doğrultusunda Topsis yöntemi ile sıralamaya tabi tutulmuştur. 

Kulüplerin maksimize etmek istedikleri kriterler; kulüp gelirleri, piyasa değeri, taraftar sayısı, 

başarı sırası iken minimize etmek istedikleri değerler transfer harcaması olmalıdır. Buna göre 

oluşan sıralama; analiz edilen kulüplerin finansal ve sportif kriterler açısından etkinliklerini 

ifade eden bir derecelendirmedir. 

3.1. Entropy Yönteminin Uygulama Aşamaları 

Bu çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropy yönteminin algoritma aşamaları 

kullanılarak elde edilmiştir. Bu yöntemin uygulama aşamalarını şu şekilde sıralamak 

mümkündür: (Hwang & Yoon, 1981:128) 

1. Aşama: Karar Matrisinin Oluşturulması 

              K1          K2………….Kn 

  

A1 

A2  

  .                    (1) 

 . 

.An 

Alternatifler: A = {Am | i= 1,2,…..m }

 Kriterler : K= {Kn| j= 1,2,…..n }  

Xij = i alternatifin j kriterine göre sahip olduğu değer 
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2. Aşama: Kriter Değerlerinin Normalleştirilmesi 

Farklı ölçüm değerlerine sahip olan kriter değerleri formül 2’deki işlemle 

normalleştirilir. 





n

i

ij

ij

Xij

x
NS

1

      (2) 

3.Aşama: j kriterininEntroyi değerinin hesaplanması 

 

                           (3) 

0<Ej<1 olması garanti edilir. 3. formülde k bir sabiti temsil eder ve k sabiti de    

)ln(

1

m
k formülü ile hesaplanır.          

4. Aşama: j ölçütünün sonuçları tarafından sağlanan ve bilgi farklılığının derecesini 

gösteren dj, değerlerinin hesaplanması 

jjj Ed  ,1       (4) 

5.Aşama: j Kriter Ağırlıklarının Hesaplaması 

Hesaplanan Wj ağırlıkları 
10  jw  kuralının sağlaması yapılır. 
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Entropy yöntemi kullanılarak göstergelerin ağırlıkları belirlendikten sonra farklı yıllara 

ilişkin sürdürülebilirlik performans karşılaştırmalarının yapılabilmesi için Electre ve Topsis 

yöntemleri kullanılmıştır.  

4.2. Topsis Yönteminin Uygulama Aşamaları 

Performans ölçümü, performans ölçümünde ele alınan tüm kriterlerin değerlendirilmesi 

ile mümkündür. Performans ölçümü önceden belirlenen göstergelerin ölçüm birimleriyle elde 

edilmiş verilerle yapılır. Futbol kulüplerinin finansal ve sportif performans ölçümü ve en 

uygun alternatifin seçilmesi için bir süreçtir.  

Şekil 2: Performans Ölçümü Karar Aşamaları 
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Karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana prensibine dayanır ve TOPSIS yöntemi 

6 adımdan oluşan bir çözüm sürecini içerir. Aşağıda TOPSIS yönteminin aşamaları 

tanımlanmıştır (Hwang & Yoon, 1981). 

Aşama 1: Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, 

sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır. A matrisi karar 

verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilir: 
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ijA  Matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını verir. 

Aşama 2: Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 

Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki formül 

kullanılarak hesaplanır.  
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R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir: 

Aşama 7: 

Alternatiflerin Sıralanması 

Aşama 6: 

Alternatiflerin Değerlendirilmesi 

Aşama 2: 

Kriterlerin Belirlenmesi 

Aşama 1: 

Amaçların Tanımlanması 

Aşama 3: 

Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 

Aşama 4: 

Alternatiflerin Belirlenmesi 

Aşama 8: 

Alternatif Seçim Kararının 

Aşama 5: 

Verilerin Elde Edilmesi 
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Aşama 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri ( iw )  belirlenir    

(
n

=i

i =w
1

1 ).  

Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili iw  değeri ile çarpılarak V 

matrisi oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 
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Bu matrisin oluşturulmasında aşağıdaki (8) numaralı formül kullanılmaktadır. 

mjnirijwjVij ,......,1;,......,1,  (8) 

Aşama 4 : İdeal (
*A ) ve Negatif İdeal (

A ) Çözümlerin Oluşturulması 

TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya azalan bir 

eğilime sahip olduğunu varsaymaktadır.  

İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki ağırlıklandırılmış 

değerlendirme faktörlerinin yani sütun değerlerinin en büyükleri (ilgili değerlendirme faktörü 

minimizasyonu yönlü ise en küçüğü) seçilir. İdeal çözüm setinin bulunması aşağıdaki 

formülde gösterilmiştir. 









 '* min(),(max JjvJjvA ij
i

ij
i    (9) 

(8) formülünden hesaplanacak set  **

2

*

1

* ,...,, nvvvA  şeklinde gösterilebilir. 

Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme 

faktörlerinin yani sütun değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü maksimizasyon 

yönlü ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki 

formülde gösterilmiştir. 
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 'max(),(min JjvJjvA ij
i

ij
i    (10) 

(9) formülünden hesaplanacak set   nvvvA ,...,, 21  şeklinde gösterilebilir. 

Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), 
'J  ise kayıp (minimizasyonu) değerini 

göstermektedir. Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme faktörü sayısı 

yani m elemandan oluşmaktadır. 

Aşama 5: Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin İdeal 

ve negatif ideal çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık 

Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde edilen karar noktalarına ilişkin sapma 

değerleri ise İdeal Ayırım (
*

iS ) ve Negatif İdeal Ayırım (


iS ) Ölçüsü olarak 

adlandırılmaktadır. İdeal ayırım (
*

iS ) ölçüsünün hesaplanması (16) formülünde, negatif ideal 

ayırım (


iS ) ölçüsünün hesaplanması ise (17) formülünde gösterilmiştir. 





n

j

jiji vvS
1

2** )(       (11) 




 
n

j

jiji vvS
1

2)(       (12) 

Burada hesaplanacak 
*

iS  ve 


iS  sayısı doğal olarak karar noktası sayısı kadar olacaktır. 

Aşama 6 : İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (
*

iC  ) hesaplanmasında ideal 

ve negatif ideal ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım 

ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin 

hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 

*

*

ii

i
i

SS

S
C








       (13) 

Burada 
*

iC  değeri 10 *  iC  aralığında değer alır ve 1* iC  ilgili karar noktasının 

ideal çözüme, 0* iC  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını gösterir. 

4. BULGULAR 

 Topsis analizi sonucunda elde edilen RC sıralama sonuçları Tablo 2’de sezonlar 

itibariyle verilmiştir.  

4.1. 2009/2010 Sezonu Analiz Sonuçları 

Arsenal takımının birinciliği elde ettiği bu yılda Ath. Madrid ikinci, Liverpool üçüncü 

ve Valencia dördüncü olmuştur. Buna göre, 1.sırayı alan Arsenal takımının başarısında önemli 
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olan faktörler şunlar olabilir; düşük bonservis harcaması (12 mn €), yüksek gelir (274 mn €) 

ve yüksek piyasa değeri (281 mn €). Ulusal ligi 4. sırada bitirmesine rağmen, UEFA puanı 

24.585 gibi üst seviyededir. Diğer taraftan analiz sonucunda RC değerine göre son sırayı alan 

Real Madrid 257,4 mn € ile en yüksek bonservis harcaması yapan takım olmuştur. Gelirinin 

(439 mn €) yarısında fazla bonservis harcaması yapmasına rağmen ulusal ligde 2. UEFA 

sıralamasında 13. olabilmiştir. RC değerlerine göre Süper lig takımlarından en yüksek 

dereceyi Galatasaray kulubü 9. sırayla almıştır. 60 mn € gelir karşısında 16,4 mn € bonservis 

harcaması yapan takımın piyasa değeri 150 mn € ile Süper ligin en değerli takımı 

durumundadır. Fenerbahçe ise 2009/2010 sezonu anlizi RC değerlerine göre 15. sıradadır. 146 

mn € gibi yüksek bir piyasa değerine rağmen 32,5 mn €’luk gelir karşısında 31,4 mn € luk 

yüksek bir bonservis harcaması yapmış durumdadır. 
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2009-2010 Sonuçları 2010-2011 Sonuçları 2011-2012 Sonuçları 2012-2013 Sonuçları 2013-2014 Sonuçları 

1. 

RC1

2 

0,873

2 ARSENAL RC5 

0,80

6 BAYERN M. 

RC1

5 

0,731

1 

REAL 

MADRİD 

RC1

5 

0,819

5 

REAL 

MADRİD RC5 

0,745

4 BAYERN M. 

2. 

RC1

3 

0,804

1 ATH. MADRİD 

RC1

2 0,74 ARSENAL 

RC1

4 

0,712

1 BARCELONA 

RC1

4 

0,813

4 BARCELONA 

RC1

4 

0,743

7 BARCELONA 

3. 

RC1

0 

0,800

5 LİVERPOOL 

RC1

8 

0,71

8 ROMA RC5 

0,661

7 BAYERN M. RC7 

0,723

2 SHALKE 

RC1

7 

0,623

5 JUVENTUS 

4. 

RC1

6 

0,799

5 VALENCİA RC6 

0,70

7 DORTMUND RC7 

0,622

2 SHALKE 

RC1

3 

0,677

2 ATH MADRİD 

RC1

3 0,592 ATH MADRİD 

5. 

RC1

8 

0,796

3 ROMA RC7 

0,70

2 SHALKE RC6 

0,563

5 DORTMUND RC6 

0,672

1 DORTMUND 

RC1

5 

0,591

3 

REAL 

MADRİD 

6. RC8 

0,780

8 HAMBURG 

RC1

4 

0,68

8 BARCELONA 

RC2

3 

0,557

2 OLIM. LION 

RC2

3 

0,660

9 OLIM. LION RC6 0,574 DORTMUND 

7. 

RC1

1 

0,780

3 CHELSEA 

RC2

0 

0,68

5 İNTER 

RC2

2 

0,554

3 

OLM. 

MARSEİLL 

RC1

6 

0,660

9 VALENCİA RC9 

0,566

1 M. CİTY 

8. RC7 

0,762

9 SHALKE 

RC2

3 0,68 OLIM. LION 

RC2

0 

0,545

3 İNTER RC2 0,655 

GALATASAR

AY RC7 

0,546

2 SHALKE 

9. RC2 

0,753

9 

GALATASAR

AY 

RC2

1 

0,67

8 PSG 

RC1

6 

0,520

7 VALENCİA 

RC2

2 

0,641

2 

OLM. 

MARSEİLL 

RC1

0 

0,542

6 LIVERPOOL 

10. RC6 

0,751

6 DORTMUND 

RC1

6 

0,67

7 VALENCİA RC9 

0,514

4 M. CİTY RC1 

0,636

6 FENERBAHÇE 

RC1

1 

0,527

3 CHELSEA 

11. 

RC2

2 0,748 

OLM. 

MARSEİLL 

RC1

9 0,66 NAPOLİ RC4 

0,465

6 

TRABZONSPO

R RC9 

0,629

8 M. CİTY 

RC1

2 

0,518

4 ARSENAL 

12. 

RC2

1 

0,738

4 PSG RC8 

0,65

5 HAMBURG 

RC1

3 

0,459

9 ATH MADRİD RC3 

0,621

9 BEŞİKTAŞ 

RC2

1 

0,516

6 PSG 

13. RC3 

0,737

3 BEŞİKTAŞ RC3 

0,65

4 BEŞİKTAŞ RC3 

0,456

2 BEŞİKTAŞ RC4 

0,616

6 

TRABZONSPO

R 

RC1

6 

0,501

3 VALENCİA 

14. 

RC1

7 

0,728

6 JUVENTUS 

RC2

2 

0,65

1 

OLM. 

MARSEİLL 

RC1

0 

0,449

4 LİVERPOOL RC5 

0,616

2 BAYERN M. 

RC2

3 

0,478

4 OLIM. LION 

15. RC1 

0,728

5 FENERBAHÇE 

RC1

3 

0,63

1 ATH MADRİD RC8 

0,438

1 HAMBURG 

RC1

9 

0,607

7 NAPOLİ RC2 

0,451

5 

GALATASAR

AY 
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16. RC4 

0,727

6 

TRABZONSPO

R RC1 

0,61

7 

FENERBAHÇ

E 

RC1

1 

0,413

4 CHELSEA RC8 

0,595

9 HAMBURG RC8 

0,449

5 HAMBURG 

17. RC5 

0,720

9 BAYERN M. RC2 

0,60

5 

GALATASAR

AY RC2 0,395 

GALATASAR

AY 

RC1

2 

0,588

4 ARSENAL RC1 

0,414

2 FENERBAHÇE 

18. 

RC1

9 

0,676

3 NAPOLİ 

RC1

5 

0,60

1 

REAL 

MADRİD 

RC1

9 

0,382

2 NAPOLİ 

RC1

8 

0,542

5 ROMA 

RC2

0 

0,409

9 İNTER 

19. 

RC2

3 

0,655

1 OLIM. LION RC4 

0,60

1 

TRABZONSP

OR RC1 

0,364

1 FENERBAHÇE 

RC1

0 

0,533

8 LIVERPOOL RC3 

0,403

3 BEŞİKTAŞ 

20. 

RC2

0 

0,644

8 İNTER 

RC1

7 

0,57

8 JUVENTUS 

RC1

2 

0,342

1 ARSENAL 

RC1

7 

0,529

1 JUVENTUS 

RC2

2 

0,399

3 

OLM. 

MARSEİLL 

21. 

RC1

4 

0,602

5 BARCELONA 

RC1

0 

0,48

2 LİVERPOOL 

RC2

1 

0,210

9 PSG 

RC2

0 

0,466

8 İNTER 

RC1

9 

0,394

9 NAPOLİ 

22. RC9 

0,438

3 MAN. CİTY 

RC1

1 

0,39

1 CHELSEA 

RC1

7 

0,181

2 JUVENTUS 

RC1

1 

0,344

5 CHELSEA RC4 

0,375

7 

TRABZONSPO

R 

23. 

RC1

5 

0,247

2 

REAL 

MADRİD RC9 

0,22

8 M. CİTY 

RC1

8 

0,140

8 ROMA 

RC2

1 

0,296

8 PSG 

RC1

8 0,365 ROMA 

Tablo 1: Yıllara Göre Elde Edilen Toplu Sıralama Sonuçları 
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4.2. 2010/2011 Sezonu Analiz Sonuçları 

Analiz RC sonuçlarına göre bir önceki yılda hayal kırıklığı yaşayarak 17. olan Bayern 

Münih bu yıl birinci olmuştur. Bir önceki yılın birincisi Arsenal bu yılda ikinci olurken onu 

sırasıyla Roma, B. Dortmund ve Shalke takip etmektedir. Buna göre, 1. sırayı alan Bayern 

Münih takımının başarısı şu faktörlerle açıklanabilir; yüksek gelir (321 mn €), düşük 

bonservis harcaması (17 mn €), yüksek piyasa değeri (284 mn €). Piyasa değeri açısından 

kendi liginde en değerli takım olmuştur. Maç başına ortalama 69 bin seyirci sayısıyla taraftar 

desteği açısından oldukça iyi durumda olan takım veri sezonda ulusal ligde 3. Uefa listesinde 

4. sıradadır. 2009/2010 sezonunda RC değerlerine göre 22. sırada yer alan Manchester city bu 

2010/2011 sezonunda yine düşük bir performansla 23. sırada görünmektedir. Bunun nedeni 

takımın 170 mn € gelire karşılık 182,5 mn € bonservis harcaması yaparak aşırı borçlandığı 

söyleneblir. Yüksek piyasa değerine rağmen (382 mn €) ulusal ligde 3. Uefa liginde 42. sırada 

yer almıştır. Süper lig takımlarından Beşiktan bu sezon RC değerlerine göre 13. sırayla diğer 

Türk takımlarının önünde yer almıştır. 2010-2011 sezonunda BJK 62,5 mn € gelir karşısında 

13 mn € bonservis harcaması yaparken, FB, 44 mn € gelir – 22 mn € bonservis harcaması, 

GS; 56 mn € gelir – 30 mn € bonservis harcaması ve TS 30 milyon € gelir – 24 mn € 

bonservis harcaması yapmışlardır. 

5.3. 2011/2012 Sezonu Analiz Sonuçları 

Topsis RC analiz sonuçlarına göre önceki iki sezonda son sıralarda yer alan Real 

Madrid’in 1. sıraya yükseldiği dikkat çekmektedir. Bunun nedeni olarak, 513 mn € ile rekor 

bir gelir elde eden takımın 55 mn € gibi oldukça düşük bir bonservis harcaması yapmış olması 

gösterilebilir. 525 mn € piyasa değerine ulaşan takım ulusal ligde maç başına 2,63 puan alarak 

1. olmuş, UEFA sıralamasında da 5.liğe yükselmiştir. 2. sırada yer alan Barcelona da yüksek 

gelir (483 mn €) – düşük bonservis harcamasıyla (60 mn €) beraber 621 mn € luk piyasa 

değrine sahiptir. RC değerlerine göre son sıradaki Roma takımının 116 mn €’luk 

gelirinin %80’ini bonservis harcamalarına kullandığı göze çarpmaktadır. Bu iki takımın bu 

başarısı ilerleyen yıllarda da devam etmektedir. Süper lig takımların Trabzonspor 11. sırada 

yer alarak diğer Türk takımlarını geride bırakmıştır. Bu sezonda 80 mn € luk gelirinin 

sadece %10’unu bonservis ödemeleri için harcamış, ulusal ligde 3. olurken Uefa sıralamsında 

97.liğe yükselmiştir. Fenerbahçe ise 103 mn € gelire karşılık, 32 mn €’ya yaklaşan bonservis 

harcamasıyla RC değerlerine göre 19. sırada yer almıştır. 2011/2012 sezonunda daha önceki 

sezonlarda son sıralarda yer alan Manchester City takımı, RC değerlerine göre 10. sıraya 

yükselmiştir. Maç başına 2,34 puan alarak lig şampiyonu olan takımın piyasa değeri 456 mn 

€’ya yükselmiş, 286 mn €’luk gelirinin sadece 96 mn €’sunu bonservis ödemeleri için 

harcamıştır. 2009/2010 sezonunda RC değerlerine göre 2. olan Athletico Madrid takımının bu 

sezon 12. olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak 2009/2010 sezonuna kıyasla gelirlerin 

125 mn €’dan 108 milyon €’ya düşmesi, bonservis harcamalarının ise 17 mn €’dan 84 mn 

€’ya fırlaması gösterilebilir. RC sıralamalarına göre verilen tabloda ilk beş takımın içinde 2 

İspanyol ve 3 Alman takımı yer almıştır. Fıransız takımları Lyon ve Marseille 6. ve 7. 

siralarda peşpeşe gelmiştir. 
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5.4. 2012/2013 Sezonu Analiz Sonuçları 

Analiz sonucu RC değerlerine göre son yıllarda futbolda etkin olan İspanyol 

takımlarının üst sıralardaki yeri göza çarpmaktadır. Bu yılda lider olan Real Madrid ve ikinci 

olan Barcelona’nın yanı sıra Ath. Madrid ve Valencia da üst sıralardaki yerini almıştır. ilk iki 

yılda üst sıralarda yer alan Arsenal ekibinin bir önceki yılla beraber kritik düşüşler yaşadığı da 

ayrı bir detay olarak görülmektedir. Buna göre ilk isi sırayı alan Real Madrid ve 

Barcelona’nın yüksek gelire karşılık düşük bonservis harcaması gerçekleştirmelerinin bu 

sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Shalke 04 takımı 198 mn € gelire karşılık, 6,5 mn €’luk 

oldukça düşük bir bonservis harcamasıyla 3. sırayı almıştır. Shalke bu sezonda ulusal ligde 4. 

Uefa sıralamasında 15. sıradadır. Galatasaray takımı 2012/2013 RC değerleri sıralamasında 8. 

sıradadır. 157 mn € gelire karşın 30 mn € bonservis harcaması yapan takım, maç başına 2,08 

puan alarak ulusal ligde şampiyon olmuştur. Süperlig takımlarının peşpeşe tablonun 

ortalarında yer almaları yönetim benzerlikleriyle açıklanabilir. Son sıralarda yer alan Chelsea 

takımı 303 mn € gelirinin 108 mn €’sunu bonservis bedellerine harcamıştır.  

5.5. 2013/2014 Sezonu Analiz Sonuçları 

Analiz sonucunda elde edilen RC değerlerine bir önceki yılda gerileme yaşayan ancak 

yeniden toparlanan Bayern Münih takımı zirvede yer almaktadır. Ayrıca önceki sezonlarda 

hep son sıralarda yer alan Juventus’un 2013/2014 sezonunda 3. sırada yer alması 279 mn € 

gelir karşısında yaptığı 34 mn €’luk düşük bonservis harcamasıyla açıklanabilir. Bunun 

yanında Juventus bu sezon maç başına 2,68 puanla toplamda 102 puan alarak küme 

düşürülmesinin ardından şampiyonluklara devam etmiştir. Süper lig takımlarının başarı 

sıralaması kendi içinde GS, FB, BJK ve TS şeklinde gerçekleşmitir.  

                     Tablo 2: Takımlar Bazında performans sıralamaları 

Takımlar 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 

REAL MADRID 23 18 1 1 11 

BARCELONA 21 6 2 2 2 

BAYERN MUNİH 17 1 3 14 1 

SHAKLE 04 8 5 4 3 6 

BORISSIA 

DORTMUND 10 4 5 5 9 

LYON 19 8 6 6 8 

MARSEILLE 11 14 7 9 20 

INTER 20 7 8 21 21 

VALENCIA 4 10 9 7 5 

MAN. CİTY 22 23 10 11 10 

TS 16 19 11 13 18 

ATHLETICO 

MADRİD 2 15 12 4 4 

BJK 13 13 13 12 16 

LIVERPOL 3 21 14 19 7 

HAMBURG 6 12 15 16 13 
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CHELSEA 7 22 16 2 17 

GS 9 17 17 8 12 

NAPOLI 18 11 18 15 22 

FB 15 16 19 10 19 

ARSENAL 1 2 20 17 14 

PSG 12 9 21 23 15 

JUVENTUS 14 20 22 20 3 

ROMA 5 3 23 18 23 

Araştırmaya konu tüm ligler değerlendirildiğinde, veri 5 sezon için Primera Division 

Liginin ve arkasından Bundesliga'nin en başarılı takımları çıkardığı görülmektedir. Bu 

takımlar İspanya liginden, 5 sezonda dört defa ikinci ve bir defa birinci olan Barcelona, 

hemen ardından, iki kere ikinci ve bir kere birinci olan Real Madrid takımlarıdır. Bu takımları 

Almanya liginden dört üçüncülük ve bir birincilikle Bayern Münih takip etmektedir. Finansal 

ve sportif performans yönünden İspanya ve Alman ligleri başı çekmektedir. Türkiye Süper ligi 

takımları genelde ortadan sonlara doğru başarı sıralarında yer almışlardır. Süper lig 

takımlarını kendi içinde sıralamaya tabi tutulduğunda, en başarılıdan itibaren Galatasaray, 

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralaması karşımıza çıkmaktadır. Bu vasat tablo içinde 

en iyi performans 2012/2013 sezonunda Galatasaray'ın 9. sırada yer almış olmasıdır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada Avrupanın 5 büyük ligi kabul edilen; Almanya-Bundesliga, İspanya-

Primera Division, İngiltere-Premier Lig, İtalya-Seri A, Fransa-1.Ligi ile Türkiye Süper 

Liglerinde mücadele eden takımlar arasından, ulusal liglerinde en başarılı olan toplam 

(verilerine ulaşılabilen) 23 takımın finansal ve sportif performansları çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden olan Entropy ve Topsis yöntemleriyle analiz edilmiştir. Çalışma bahsedilen 

takımlar için 2009-2010 / 2013-2014 arası 5 sezonu kapsamaktadır. Çalışmada kullanılan 

başarı kriterleri sırasıyla transfer harcaması (bonservis bedelleri bazında), piyasa değeri 

(futbolcu değerleri bazında), Kulüp geliri, maç başına ortalama seyirci sayısı, lig puanları 

(maç bazında) ile UEFA puanları olarak seçilmiştir. Bu 6 kriterden başarı değerlendirmesinde, 

bonservis harcamaların minimum, diğerlerinin maksimum olması aranmıştır. Kriterlerin 

sezonlar bazında ağırlıkları, Entropy yöntemiyle hesaplanmıştır. Çalışma finansal ve sportif 

performansı ortak bir başarı değeri olarak ölçmeyi amaçlamaktadır. Yani takımın başarılı 

addedilebilmesi için hem finansal hem de sportif yönden orantılı bir performans sergilemesi 

beklenmektedir.  

Entropy yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiş ve TOPSİS yöntemiyle elde edilen 

ve ideal noktaya yakınlığı ifade eden RC değerlerine göre takımlar sıralanmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre 2009-2010 sezonunda Arsenal, 2010-2011sezonunda Bayern Münih, 2011-

2012 ve 2012-13 sezonlarında Real Madrid ve 2013-2014 sezonunda ise Bayern Münih ilk 

sırayı almıştır. Ayrıca Barcelona takımı da son üç yılda ikincilik koltuğunda yer almaktadır. 

Bu sonuçlarla beraber oluşturulan başarı sıralamasında etkili olan faktörler şöyle özetlenebilir. 

Gelire oranla yüksek bonservis harcaması yapılması başarıyı olumsuz etkilemektedir. Yüksek 

bonservis harcaması yapmak her zaman sportif başarıyı getirmemektedir. Yüksek bonservis 
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harcaması takımların piyasa değerini arttırmaktadır. Maç başına seyirci sayısı sportif ve 

finansal başarıda birlikte etkilidir. İspanya ve Almanya ligleri araştırmaya konu diğer liglere 

nazaran daha etkin bir performansa sahiptirler. Bu durum diğer verilerle birlikte 

değerlendirildiğinde ligler bazında yönetim sorunlarının araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Futbol takımlarının finansal ve sportif etkinliklerinin başarısı alanında yapılacak 

ilerleyen çalışmalarda kullanılan kriterlerin sayısı arttırılabilir ve bu kriterlerin ağırlıklarının 

belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Süreci gibi ikili karşılaştırmalara imkan tanıyan ve o 

konudaki uzman görüşünü destekleyen tekniklere yer verilebilir.  
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ÖZET: İktisadi sistem toplumun bir alt sistemi olarak iletişim temelinde kurulan bir sosyal sistemdir. 

Her eylem sosyal ve kültürel birleşimlere sahiptir (Parsons). Luhmann bütün iktisadi eylemin bir 

sosyal eylem, böylece ekonominin toplumun icrası olduğunu vurguluyor. Kendisi 

iktisadi/sosyal/kültürel ayrımı yanıltıcı bulması nedeniyle ekonomik ve sosyal durumları iktisat ve 

toplum temelinde birbirine karşı ele almıyor, bilakis toplumsal hadiselerin iktisadi durumlarının 

analizi ve gözlemleri açısından betimliyor.  

Sosyologlar bilimsel araştırmalarında iktisadi sorunları ele alma ve çözümlemede hemen hemen 

tamamlayıcı veya eleştirel yaklaşmıştır. Bu bağlamda sosyoloji iktisadi sorunları tartışmada ‘Eylem, 

Rol, Kurumlar, Normlar ve Çatışma’ kavramlarıyla sınırlı kalıp iktisadi olayların karmaşıklığını 

incelemekte yetersiz kaldığı eleştirilmektedir. Bu noktada Luhmann’ın sistem teorik çözümlemesine 

başvurmak kaçınılmazdır.  

Bu tebliğin temel amacı toplumun temel aktüel problemlerini kavramsallaştırmada, önemli bir yere 

sahip olan politik sosyolojinin temel konuları olan ekonomi/toplum/siyaset perspektifinden hareketle 

Niklas Luhmann’ın toplumun ekonomisi teorisini ele almaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Niklas Luhmann, Sosyal Sistem, Öz Üretim, Ekonomi, Toplum 

 

NİKLAS LUHMANN’S  THEORY OF ECONOMİCS OF SOCİETY İN THE PERSPECTİVE 

OF AUTOPOİETİC SOCİAL SYSTEMS 

 

ABSTRACT: The economic system, a subsystem of society, is defined as a social system which is 

established on a communication basis. Each action has social and cultural components (Parsons). 

Luhmann points out that the entire economic action perceived as a social action is therefore an 

implementation of society. He feels that the distinction economic/social/cultural would be misleading 

and so he tries to define the economic aspects of social events by observing and analyzing.  When 

dealing  with eonomic issues, sociologists’ approach to economic research was always critically 

reviewed. In this context, when covering sociological economic issues, the main concepts of sociology 

such as action, role, institution, norm and conflict are insufficient to record the complexity of 

economic events. At this point, it is unavoidable to apply Luhmann’s system theory analysis.  

Against this background, the main aim of this paper is to highlight the main current issues of society 

from a strictly economic/social/political point of view by analyzing Luhmann’s theory of economics 

of society in depth. 

  

Key Words: Niklas Luhmann, social system, autopoiesis, economics, society 
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GİRİŞ  

Niklas Luhmann (1927-1998) Bielefeld-Reform Üniversitesinde 1967 yılında sosyoloji 

bölümünde göreve başladığında 30 yıl sonunda yeni bir toplum kuramı geliştirmeyi 

hedeflemiştir. Kapsamlı toplum teorisi olarak geliştirdiği, Toplumun Toplumu ‘Die 

Gesellschaft der Gesellschaft’ adlı eserini 1997 yılında yayınlamıştır (Yoldaş, 2013: 1-2). 

Toplum teorisinde Luhmann işlevsel farklılaşmış modern toplumu, geniş bir sosyal sistem 

olarak diğer sistemleri içine alan işlevsel açıdan çeşitli alt sistemlere ayrılan, iletişim 

temelinde kurulan bir sosyal sistem olarak tanınlamıştır. Toplumum alt sistemleri siyaset, 

ekonomi, hukuk, bilim, din, sanat v.b.dir (Yoldaş, 2013: 122).   

 

Luhmann’a göre, toplumun bir alt sistemi olarak ekonomi sistemi, "her toplumda meydana 

gelebilecek iktisadi sorunları, modern toplumlarda farklılaşan ekonomi sistemi ile çözmek 

zorundadır. Bütün bağımlılık ve nedensel bağlantılarına rağmen, toplumun işlevsel 

farklılaşmasının artması sonucunda, iktisadi sistem işlevsel özerk öz üretimli
5
 (autopoiesis) alt 

sistem olarak işlem görmektedir. Geriye dönük sirkulasyona kapalıdır. İktisat ödemelerden 

oluşmaktadır. Ödemeler ileri ödemeleri gerçekleştirmek için, iktisat öz üretimli bitmeyen 

ödemelerden meydana gelir. Bu anlamda sistemin öğeleri, sistemin öğeleri üzerinden üretilir 

ve sistemin çevresi bu tarzda öğeleri içermez. Aynı zamanda iktisadi sistem açık bir sistemdir.  

Çünkü işlemleri onun insan ve toplumsal çevresi tarafından ayarlanır ve yakın gelecekteki 

ihtiyaçları garanti altına almak için işlev görür" (Luhmann, 1984: 308). 

  

Luhmann Toplumun İktisadı ‘Die Wirtschaft der Gesellschaft’ konu başlıklı kitabında ele 

aldığı düşüncelerini, bilinçli olarak iktisat bilimcilerin alışılagelmiş düşünce tarzlarından 

farklı olarak süper teori
6
 olarak geliştirdiği sistem teori modeli temelinde analiz ediyor 

(Luhmann, 1994: 12).  

Bu çalışmanın amacı Luhmann’ın iktisat bilimcilerine farklı olarak temellendirdiği ekonomi 

teorisinin temelleri ele alınıp incelenecektir. 

 

 

1. ÖZ ÜRETİMLİ SİSTEM OLARAK EKONOMİ SİSTEMİ 

 

Luhmann, ekonomiyi insani etkileşim sistemi temelinde bir sosyal sistem olarak ele alınması 

makul gibi görünsede, bu tanımlamanın ciddi sorunlar ortaya koyduğunun altını çizmektedir. 

Sosyoloji teorileri açısından ekonomiyi bir bütün olarak tanımlamadığı gerçeğiyle 

karşılaşılmaktadır. Sosyologlar da bu tanımlamanın ekonomi bilimi alanına bırakılması 

gerektiği kanısındalar (Luhmann, 1991: 204).  

 

                                                           
5
 “Autopoiesis”, Yunanca’da auto: kendinden ve poiein: yapmak kelimeleriyle teşkil edilmiş bir bileşik kelime 

olup, Türkçe’de öz üretim, yani kendi kendine üretmek, kendi kendine oluşturmak anlamlarına gelir. Toplum 

sistemi, sosyal sistemler, psikolojik sistemler öz üretimli sistemlerdir. Ekonomi sistemi iletişim temelinde 

kurulan sosyal sistemin bir türü olduğundan öz üretimli sistemdir. 
6
 Teorinin başlangıç ve bitiş açısından bilişsel (kognitif) özelliğinin olması, süper kuram olarak adlandırılmasını 

sağlamaktadır. 
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Sosyal sistemler gibi, iletişim aracılığıyla iktisadi toplumlar veya toplumlarda farklılaşan 

iktisadi sistemler sistem olarak algılanmalıdır. Sistem/çevre farklılaşması temelinde ele 

alındığında ne kaynaklar, ne de katılan insanların psikolojik durumları sisteme ait değil, 

sistemin çevresine aittir. Sistem kurulması iletişim üzerinden sosyal gerçeklik temelinde çevre 

olmadan gerçekleşmez (Luhmann, 1994: 14). Diğer bir ifadeyle "sistem farklılaşması, sistem 

dahilinde, sistem ve çevre farklılaşmasının tekrarlanmasıdır. Bunun üzerinden sistemlerin alt 

sistemleri olarak bir bütün iç çevresi ‘iç çevre’ olarak ortaya çıkıyor" (Luhmann, 1994: 93). 

 

Sistemin işlemleri sistem ve çevre ayrımına yöneliyorlar. Sistemin öz üretimli olarak 

kendilerini yeniden üretip, kendi kod
7
larının ve program

8
larının ölçüsüne göre çevre üzerinde 

kendi referanslarını kullanmaktadırlar (Luhmann, 1994: 302). Tüm toplumun alt sistemleri 

kendi tarzında kendi işlemleri için iletişimi kullanırlar (Luhmann, 1994: 50). İktisadi 

sistemlerin işlemleri ödemelerdir ve para iletişim aracıdır. Ekonominin temel problemi 

malların kıt olmasıdır. Ekonomide bütün katılımcılar mülkiyet (sahip olmak veya sahip 

olmamak) kodu üzerinden, ya mal sahibidir ya da mal sahibi olmayan olarak kategorize edilir. 

Birine ait olan mülk, diğerine ait değildir. Diğerine ait olabilmesi için malların değişimi ve 

deveranı gereklidir. Bu durumda ekonominin çift kodlanması ‘para’ üzerinden sahip olmak/ 

sahip olmamak ayrımının üzerine ödemek/ ödememek ayrımını yetkilendiriyor. Bu kod belirli 

meblağların sahip olma/ sahip olmama ayrımına tabidir. Bu durumda kıtlık ikiye katlanıyor. 

Birincisi malların kıtlığı, ikincisi ise para kıtlığıdır. Bunun sonucunda paranın kullanımı 

diğerlerine aktarılması sözkonusudur. Ekonomi sistemlerinde mülkiyetin deveranı böylece 

gerçekleşmiş oluyor. Her ödeme alıcının ödeme kabiliyetini azaltıyor ve ödeyenin ödeme 

kapasitesi sınırlanmaması için, ekonomide ileri işlemler aracılığıyla kendi ödeme kabiliyetini 

yeniden üretmek zorunda kalabilmektedir. Bu döngü sistemin dinamikleşmesini ve dinamik 

kalmasını sağlamaktadır (Luhmann, 1994: 17, 230; Baraldi, vd., 1997: 209). 

 

Luhmann öz üretimli toplumun ekonomisini teorisini; Adam Smith’den, Karl Marx’a politik 

ekonomi klasiklerini dikkate alarak temellendiriyor. Klasik teori aslında tarihsel orijinal para 

yönetimine dayalı iktisadi sistemin farklılaşmasından doğmuştur. Sanayileşmenin 

başlangıcında üretimin fazlalaşması nedeniyle, iktisat teorisi iktisadi üretim teorisi olarak 

şekillenmiştir. Luhmann üretimin artmasını iş/emek faktörün rol oynadığını savunuyor. İş 

dağılımında, verimliliğin artışının büyük bir etken olduğunu ve iş dağılımının 

gerçekleştirebilmesi için paraya ihtiyaç duyulduğunu öne sürüyor. Kendisi klasik ekonomide 

öz referansın para teorisinde değil, bilakis üretim faktörleri teorisinde aranması gerektiğini 

savunuyor (Luhmann, 1994: 44). Luhmann iş faktörünün yerine iletişim kodu kavramını 

                                                           
7
 Negatif veya pozitif iki değer. Evet/hayır, Sahip olmak, Sahip olmamak. 

8
 Programlar öz üretimli sistemlere, üçüncülerin tekrar girişini belirliyor. Örnek olarak ekonominin kodu 

mülkiyet üzerinden sahip olmak/olmamak olarak ortaya çıkarken, programı ise bütçedir. Luhmann şart ve karar 

programları olarak ikiye ayırıyor.  Birinci dereceden girdiye yönelik programları şart programları 

(Konditionalprogramme), birinci dereceden çıktıya yönelik programları amaç programları (Zweckprogramme) 

olarak tanımlanmaktadır.  İktisadi örgüt sistemi (burada özel sektör) çevreden (hammadde pazarı, ürün sevkiyatı 

yapılacak pazar,  kredi ve iş pazarları gibi) girdiler alır iktisadi örgüt çevresine (piyasaya yönelik ürünlerle) çıktı 

olarak yanıt verir. Bkz. Yunus Yoldaş, Toplumun Siyaseti Derin Yayınları İstanbul 2011, s.134. 
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yerleştirip paranın iktisadi işlemlerin kodu ve kıtlık çift kodu olarak öz üretimli toplumun 

iktisadı teorisini kuruyor (Luhmann, 1994: 46). 

 

Mevcut teorilerin geliştirilmesi sonucunda yeni yaklaşımlar benimsenmiş, örneğin Quesnay, 

Smith, Keynes ve Friedman gibi önemli klasik iktisatçılar, zengin/fakir ayrımını kaldırıp 

yerine sermaye/iş ayrımını teorilerinde temel almışlardır (Luhmann, 1994:80). Sermaye ve iş 

ayrımı semantik tarih açısından, ilk kez İngiliz iktisadında 19. yüzyılın başında ele alınmıştır. 

Öncesinde eşitsizlik sorunu zengin ve fakir kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 

ayrım, sosyal sınıflı farklılaşma temelinde, merkez çevre ayrımı ile ortaya çıkmıştır 

(Luhmann, 1994: 152). 

Sermaye ve iş ayrımı, günümüzde farklı anlam taşımaktadır. Ekonomiden söz edildiğinde, 

insanın aklına üretim gelmektedir. Siyaset ekonominin temsilcileri ile ilişki kurduğunda, 

üretim şirketlerinin sözcüleri, geniş anlamda iş örgütleri anlaşılmaktadır. İktisadi davranışın 

tüketim yönü dikkate alınmamaktadır.  İşçinin tüketici rolü bu sermaye/iş ikileminde yer 

almamaktadır. Bir taraftan ekonomi ödeme kabiliyeti olan her katılımcının ödeme gücünü 

sürdürebilme ve korumayı, işçinin de tüketim kabiliyetini şart koşar. Diğer taraftan 

kapitalistler her zaman kendi pazarını muhafaza etmeyi amaç edinirler (Luhmann, 1994: 164). 

2. EKONOMİNİN İŞLEVLERİ 

 

Toplum kavramı birincil ekonomi içeriklere sahiptir, çünkü ekonomi ev ekonomi anlayışından 

ayrılarak ticaret kavramı ile ilişkilendirilmektedir ve ağırlık noktası milli ekonomidir 

(Luhmann, 1999: 996). Özel sektörün görevi, pazar için mal üretimini gerçekleştirme ve 

halkın mal ve hizmet ihtiyaçlarını sağlamaktır. Özel sektörün görevleri ise ticari şirketler 

tarafından yerine getirilir (Yoldaş, 2011: 133-134).  

 

Sistem teorik bakış açısıyla ekonominin işlevi, toplumun temel maddi ihtiyaçları temelinde 

açıklanamaz, çünkü ihtiyaçlar her ne kadar ekonomide büyük rol oynasa da, yine ekonomi 

tarafından sınırlandırılmaktadır (Luhmann, 1994: 63). Luhmann, Thomas Hobbes’un siyaset 

teorisine atıf yaparak, toplumun ihtiyaçların belirlenmesinde ve tedbirinde tek başına ve 

birbirinden bağımsız işlem yapamayacağını ifade ediyor. Doğa gereği her birey geleceğini 

garantilemek için tedbir alma güdüsüne sahiptir. Fakat başka insanlar da şimdiki zamanda 

önlem alma ihtiyacına sahiptir ve bu durum malların kıtlığına sebebiyet vermektedir. 

Stoklanmış malların artışı ile birlikte kıtlık da artmaktadır. Bunun için bir sosyal 

mekanizmanın geliştirilmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu mekanizma böylece gelecekte 

uzun ömürlü, stabil tedbiri ve bugünkü malların dağılımlarını birleştirme  görevinin olması 

gerektiği düşünülmektedir ve bu da ekonominin işlevi olarak görülmektedir (Luhmann, 1994: 

64). 

 

Luhmann ekonominin belirli işlevini anlayabilmek için, iktisadi sistemin farklılaşmasından 

ortaya çıkan yararların ne olacağını sormaktadır. Ekonominin özel işlevi kendi kendine 

tedarik eden öz üretimli bir sistem olmasıdır. Bu sistemde ödemeler ödemeleri sağlıyor ve 
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sistemin geleceğini güvence altına alıyor. Bütün hedeflerin, kazançların ve doygunluğun 

ötesinde sistem devam etmektedir. Sistem kendisini sonlandırmaz, çünkü paranın anlamı 

paranın harcanması ile eşdeğerdir (Luhmann, 1994: 65).  

 

Luhmann teorisinde ekonominin işlevinin getirdiği sorun ilişkisini, ekonomi sisteminin kapalı 

ve açık ünite ile özdeşleşeceğini vurgulamaktadır. İşlev, bir başka ifadeyle, bir tarihsel ve 

toplumsal kapalı ve açık ünitenin izafileşmesidir ve toplumda işlevsel farklılaşma prensibine 

bağlı olarak konumlandırılmaktadır. Kapalı sistem ödeme kabiliyet şeklini geleceği 

güvenceler, örneğin herhangi biri parasını harcarsa ihtiyaçlarını da aynı zamanda karşılamış 

olur. Tam tersi, açık sistemde bütün ödemeler ihtiyaçların karşılanmasına bağlıdır, örneğin 

herhangi biri ihtiyacını karşılamak isterse ancak para ile gerçekleştirebilir (Luhmann, 1994: 

66-67). Ekonomi sisteminin işlevi kıtlık kavramı ile çift anlam taşımaktadır. Para ödemesi iki 

anlam ilişkisine sahiptir: birincisi sembolik genelleştirilmiş para aracına bağlıdır, ikincisi ise 

bu yönde ekonominin öz üretimli sistem olarak yeniden üretimidir (Luhmann, 1994: 70). 

3. PAZAR  

Luhmann iktisat teorisi anlayışından farklı bir şekilde, pazar kavramını ekonomi sisteminin iç 

çevresi dahilinde (Luhmann, 1994:91) bir arz talep arasındaki değişme süreçleri sisteminden 

ziyade, bir sınır olarak üretim ve dağıtım organizasyonları tarafından bir tüketim 

algılamasından başka bir şey olmadığını savunuyor. Bu çıkış noktasıyla pazar belirli üretim ve 

ticari şirketlerin mallarına yönelik, birbiriyle rekabet içinde yarışması sonucu bir arz gücü 

olarak ortaya çıkması şeklinde tanımlanır. Luhmann’ın iktisat teorisinde pazar merkezi bir 

kavram değildir. Pazar ekonomisi ve planlı ekonomi farklılaşması dikkate alınmayarak, daha 

çok siyaset temelinde şekillenmesidir. Luhmann merkezi planlanmış ekonominin pazar 

ekonomisi olduğunu kabul ederek, bütün sistemin işbirliği içinde örgütlendiği, fiyatların 

değişim şartları ve rekabetle ilgili bilgi içermediğini tespit ediyor (Mikl-Horke, 2008: 92-93). 

Luhmann iktisat bilimcilerin geliştirdiği pazar teorisini yeterli bulmuyor. Büyük ölçüde 

rekabetin, değişimin, işbirliğinin farklılaşması tarihsel ve sosyolojik olarak görüldüğünde, 

alışılagelmemiş bir yapıdır (Luhmann, 1990: 107). 

 

Pazarı iktisadi sistemin bir alt sistemi olarak algılamak; Luhmann’a göre çözülmesi zor olan 

problemleri ortaya çıkartmaktadır (Luhmann, 1994: 92) ve kendisi ekonominin para ve 

ödemelerden kurulduğunu savunmaktadır (Mikl-Horke, 2008: 93). Pazar kavramı üretim ve 

tüketimden farklı tarzda işletmeler ve ev ekonomisi olarak tanımlandığında iş piyasası, 

sermaye piyasası veya bankaların defterleri iş ve işçi bulma kurumlarının kayıtlarını neye 

göre tanımlayacağız? Bu soru model ve bilhassa denge teorileri üzerinden 

cevaplandırıldığında, sorunun ortaya çıkmadığı gerçeği ile karşılaşılmaktadır (Luhmann, 

1994: 92).  

 

Peki üreticiler pazarı gözlemlediklerinde ne gözlemliyorlar? Luhmann Harrison White’a atıf 

yaparak ‘kendilerini gözlemliyorlar, kendi rakiplerini gözlemliyorlar’ şeklinde 
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cevaplandırıyor. Tüketim güdülerinin şeffaf olmaması, üretimin dışardan görülmesini 

mümkün kılarken, bir ayna gibi gerçek anlamda içinin görülmesine izin vermiyor.  Alıcıların 

güdüleri ancak belirli üretim veya sürüm hacmi ile planlanabilinir hale getirilmektedir. 

 

Müşteri istekleri ile mevcut bilgi pazarı oluşturmakta yeterli sebep değildir. Bu noktada 

kişinin kendi tecrübesine dayanarak ve aynı zamanda rakiplerinin rekabete dayalı arzlar 

temelinde sunduğu, yönlendirdiği ve öğrendiği üretim tecrübelerle bir pazar oluşmaktadır 

(Luhmann, 1994: 108-109). 

4. ÖDEMELER/FİYATLAR  

Ekonomiye dayalı iletişim her toplum oluşumunda gereklidir. İktisadi iletişim için işlev 

sisteminin farklılaşması iletişim aracı olarak para üzerinden gerçekleşmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, para aracılığı ile belirli iletişim eylemleri türü ödemeler üzerinden sistemleşmektedir 

(Luhmann, 1994: 14). Ekonomi öz üretimli olarak kendisini üreten ve tekrar üreten sistemdir. 

Bu sadece eylem ünitesi olarak ödemeler üzerinden ekonomide ortaya çıkar ve ödemeler öz 

üretimli ögeler olarak vasıf taşır. Ekonomi hiç son bulmayan yeni ödemelerden meydana 

gelir. Luhmann ekonomi sisteminin öz üretimli sistem olarak ödemelerden ve ödememelerden 

işlev gördüğünü tezinde dile getirmektedir (Luhmann, 1994: 52). Ödeme ve ödememe 

iletişimin spesifik şekilleri olarak öz üretimli ekonomi sistemin temel olaylarıdır. Buna göre 

ekonomi; ödeme/ ödememe ayrımının transaksiyonunun icrasında ortaya çıkmaktadır. 

Ödemeler/ödememeler öz üretimli ekonomi sisteminin öğeleri olarak, iktisadi sistemin 

ünitesini sağlamak için, kendini üretir ve yeniden üretir (Aßmann, 2003: 111-112). 

"Kim öderse parasını tutamaz. Kim parasını tutarsa, ödeme gerçekleşmemiş olur. Hep birlikte 

yönlendirme karşıtlığı mevcuttur. Para kazanıldığında, kişi harcama veya harcamama 

özgürlüğüne sahiptir. Karar üzerinden seçim özgürlüğünden vazgeçilmesi bu özgürlüğün 

diğerlerine devri anlamına gelir ve bu özgürlük vazgeçilmeden ancak kazanılır... Bu anlamda 

para dolaşımı gerçekleşir" (Luhmann, 1994: 53). 

 

Ödemelerin diğer eylem türlerine karşın, çok spesifik özelliklerine sahiptir. İç sistemli 

yeniden üretim için ödemelerin yüksek bilgi kaybının olmasıdır. Hem para ödemeleri 

üzerinden ihtiyaçların veya isteklerin açıklanması veya sebep gösterilmesi gerekli olmadığı 

gibi, hem de ödeyenin parasının kaynağını izah etmemektedir. Bu bilgi kaybı fiyatlar 

temelinde de kuvvetli bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Fiyatlar, bu bağlamda, gerçek anlamda 

ödemelerin bu fiyata hangi sıklık derecesinde yapılıp yapılmadığına dair her türlü bilgiyi 

vermemektedir. Luhmann sabit fiyatların bilgi kaybının doğrultusunda bilgi kazanımını 

sağladığını açık bir şekilde belirtir. Böylece fiyatlar saysesinde ödemelerle ilgili beklentiler 

hakkında bilgi toplanır ve başkaları pazarı nasıl gözlemledikleri yönünde gözlemi 

gerçekleştirerek fiyat değişikliklerde yeni eğilimler tespit edilir (Luhmann, 1994: 17-18). 

Fiyat iktisadi sistemin hem kendini, hemde diğerini gözlemleme ünitesidir (Krause, 2001: 

185). 
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Luhmann fiyatları tanımlarken, iletişim bağlamında kullanımı için genelleştiğini ve iktisadi 

işlevine bakılmasını işaret ediyor. İhtiyaç ve arz olanakları ile gerekli bilgiler fiyatlar ve 

ödemeler üzerinden kendini üretir. Bu görüşe göre, fiyata yönelik sistem hemen hemen hafıza 

olmadan işleyemez. Burada kaynak araştırması yapılmaksızın kim ödeyemez veya ne için 

para harcanmaz ile ilgi bilgi unutulmaktadır. Bu durumda sistem karmaşıklığın ortaya çıkması 

sebebiyle, hafıza başarımının talepleri üzerinden sınırlandırılma söz konusu olduğundan  ve 

bu temelde işletmeler muhasebe ve algoritma üzerinden veri toplayıp karar vermektedirler. 

Fiyatlar sadece gerçekleşen ödemeleri düzenlemez aynı zamanda gerçekleşmeyen ödemeleri 

de düzenler. Fiyatlar satın almayı böylece engellemektedir (Luhmann, 1994: 19). 

5. İHTİYAÇLAR/KITLIK  

Farklılaşmış iktisadi sistemde toplumlar temel ihtiyaçlarını gidermektedir. Sosyal sınıflı 

farklılaşmış toplumlar ihtiyaç kavramını yoksullarla ilişkilendirmiştir. 18. Yüzyılın son 

çeyreğinde ise, ihtiyaçlar kavramı anlam değişimine uğrayarak, bir insanın gelecekle kurduğu 

doğal ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Sırasına ve derecesine göre ihtiyaçlar gelecekte ne şekilde 

karşılanacağı sorusuna, ekonominin işlevi ancak cevabını verebilir. Öncelikle insanın temel 

ihtiyaçlarının yeniden üretimi düşünüldüğünde farklılaşmış ekonomiyi şart koşmamaktadır. 

Talepler arttıkça ihtiyaçların karşılanmasını zorlamaktadır. Buna ilaveten, para faktörü 

devreye girdiğinde yeni ihtiyaçların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu durum ancak ödemeler 

sistemi olarak ekonomi yeteri kadar farklılaştığında gerçekleşebilir.  Günümüzde daha çok 

ekonomiye bağlı olan ihtiyaçlar vardır, özellikle de (enerji, materyal ve işgücü) gibi, iktisadi 

üretimin ikincil ihtiyaçlarıdır ve ekonominin kendi ihtiyaçları olarak adlandırılmaktadır 

(Luhmann, 1994: 60-61).  

 

Luhmann temel ihtiyaçlar, lükse yönelik ihtiyaçlar ve üretim ihtiyaçları söz konusu 

olduğunda, ekonomiye bağımlılığın arttığını belirtiyor. Sistemin çevresine bağımlılığı, belirli 

ölçüde sisteme bağlıdır ve sanayi toplumlarına geçişle birlikte, diğer kaynaklar gibi toprak ve 

iş para karşılığında mevcuttur. Bu safhada, ekonomi bir para entegreli sisteme dönüşür ve 

kendi yeniden üretimini gerçekleştirerek farklılaşır.  Toplum kendi ekonomisi için 

sorumluluğunu üzerinden atar ve bu sorumluluğu hatırlatacak üst merciler bulunmaz. 

Kapitalistlere karşı mevcut önyargılarda bu durumu göstermektedir (Luhmann, 1994: 62-63).  

  

Kıtlık sorunu günümüz tartışmaların merkez sorunu olarak ele alınırken; Luhmann bu 

kavramdan nesnelerin eksikliği, mahrumluğun ortaya çıkması veya sıkıntılı durumlar ve 

tehlikeler, doğanın bir niteliği olmadığının altını çiziyor (Luhmann, 1991: 207). Kıtlık 

kavramından ‘sınırlandırmaların bir sosyal algılama ve sosyal düzenlemelere bağlanabilen’ 

anlaşılmaktadır (Luhmann, 1994: 177). Luhmann’ın tezinde, kıtlık kavramı öz referansın
9
 

açılmış şekli halinde karşımıza çıkmaktadır. Kıtlık kavramı ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan 

birincisi kıt miktar ve ikincisi ise kıt olmayan miktardır. Bu ayrım kati miktarların da kıt 

                                                           
9
 Öz referans kavramı, kendi başına bir öge, bir süreç, bir sistem bütünüdür. Bir sistem ögelerden meydana gelip, 

kendi fonksiyon birimlerini oluşturur ise, öz referans olarak adlandırılır. 
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olabileceği düşüncesini dikkate alındığında, daha belirgin hale gelmektedir. Örneğin petrol 

sınırlı miktarda mevcut olduğundan dolayı kıt değildir. Kıtlık kati miktarlar alanından bir dar 

karmaşıklığını ayırarak meydana gelmektedir. Kıtlığın meydana gelmesi ile birlikte, kati 

miktarların tümünü, kıt ve kıt olmayan mallara ayırıyor (Luhmann, 1994: 178).   

 

Sistemler öz üretimli sistemler temelinde, kıtlığı meydana getirip kendi çevresinden 

farklılaşmaktadırlar. Hangi öz referanslı işlemlerin kıtlığı oluşturduğu sorusuna Luhmann, bu 

işlemi bir miktara kavrayış şartına bağlayarak, kavrayış olanağının ileri bir kavrayışı 

sınırlandıracağını cevabını vermektedir. Bu durumda kavrayış öz referanslı ilişki temelinde 

güncelleşiyor (Luhmann, 1994: 179). Şayet kıtlık ortaya çıkarsa veya artarsa, sosyal 

düzenleme ihtiyacına gerek duyulur. Kıtlık bir sosyal katalizatör görevini üstlenerek, pazarın 

büyüklüğü ve mülkiyet dağılımı eşitsizliği paranın ortaya çıkmasını mümkün kılar. Kıtlık 

paranın ortaya çıkması ve kullanılmaması durumunda katalizatör etkisine sahiptir. Kıtlık 

sorunu para üzerinden çözülmediğinden, ancak para kıtlığı şekliyle ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda kıtlık sorunu bir zaman/nesnel/sosyal sorunudur (Luhmann, 1994: 251-252). 

6. MÜLKİYET/PARA  

Ekonomi aracı kendi farklılaşmasını gerçekleştirmek için koordinasyonu kuran şekillere 

bağımlıdır. Luhmann bu tanımdan hareketle, mülkiyet kavramını ele almaktadır (Luhmann, 

1994: 188). İletişim aracı olarak mülkiyet kavramı sahip olmak/sahip olmamak kodunu 

kullanır. Bu durumda bir sorun mevcuttur. Her mülkiyet sahipliği olan nesne, mülkiyet sahibi 

olma veya olmama alternatifine sahiptir. Mülkiyetin sosyal tanımlaması kendi mallarına sahip 

olma özgürlüğünü ve serbestliğini getirmektedir. Herkes dilediği şekliyle nesnesini 

kullanabilir ve toplum bu hakkın sağlanmasını garanti altına alır. Ekonominin tamamen 

farklılaşmasının bir sonucu olarak, mülkiyetin para üzerinden ikincil kodlanmasını mümkün 

kılar. Mülkiyet bu anlamda parasallaşarak her nesne,  bir para değerine sahip olacaktır. Positif 

değer (sahip olmak) çift olarak ödeme ve ödememe kodundan meydana geliyor. Mülkiyete 

parayı kullanarak, ödemeler gerçekleşiyor veya gerçekleşmiyor (Baraldi, vd., 1997: 40). 

Mülkiyet kontrol edilmediği taktirde; zengin ve fakir arasında ciddi farklar ortaya 

çıkartacağını, sosyal eleştirilerden ayrı tutar (Luhmann, 1994: 189).  

 

Mülkiyet üzerinden değişim kontrolü sahip olma/olmama koduna yeni bir nitelik 

kazandırıyor. Mülkiyetin değişimi, kontrol edilmeye başlandığında tekrar değişebilmektedir. 

Bu dönüşüm modern toplumlara geçiş ile mümkün olmuştur. Para üzerinden mülkiyetin çift 

kodlanmasının bir sonucudur (Luhmann, 1994: 191). Fakat mülkiyet-sahip olma iktisadi 

davranış için yeterli bir neden değildir. Günümüzde mülkiyet sahibi mal varlığını tutmaya 

çalıştığında değer kaybedeceği ortada, mal varlığını çoğaltmayı veya korumayı 

hedeflediğinde ise, mülkiyet sorunlarla daimi olarak düzenleme ihtiyacını göz önünde 

bulunduracaktır. Bu araç bir transaksiyon aracı olarak geçerlidir ve mülkiyet çeşitli malların 

bütüncül kavramı olarak sayılmamaktadır (Luhmann, 1999: 376). 
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SONUÇ  

İşlevsel farklılaşmış modern toplumlarda ekonomi sisteminin farklılaşması nedeniyle, hem 

toplumsal karmaşıklığın artması, hem de gelişmeye dayalı kazanımlar sonucunda, ekonominin 

işlevleri değişmiş, para, ödemeler, fiyatlar, pazar, mülkiyet, kıtlık gibi kavramlarda yeniden 

yorumlanma ihtiyacına gerek duyulmuştur. Bu noktada Luhmann, iktisat bilimcilerden farklı 

olarak öz üretimli sistemler temelinde ekonomi ile ilgili konulara yeni bir bakış açısı getirmiş 

ve bu analizine iletişim kavramını dahil ederek, sosyal sistem ve anlam temelinde yapmış 

olduğu çözümlemeleriyle yön vermiştir.  

Ekonominin sistem teorik analizi gelişmeye dayalı olarak ortaya çıkan paradoksların ele 

alınması, bu alanda ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesinde önemli katklar sunacaktır. 

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi, ekonomi sisteminin farklılaşması ve değişmesi sonucunda, 

günümüzde ekonomi ile ilgili kavramların iletişim temelinde yeniden yorumlanmasını zorunlu 

kılmaktadır. Bu noktada Luhmann’ın toplumun ekonomisi teorisi önemli bir çıkış noktası 

oluşturacaktır. Diğer taraftan Luhmann’ın teorisini anlaşılır örneklerle açıklamaması teorinin 

anlaşılmasını güçleştirmektedir. 
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ÖZET: Siyasi yapıdaki güçsüzlükleri neticesinde birtakım ticari imtiyazlar ile ayakta tutulmaya 

çalışılan Osmanlı Devleti, mevcut sanayisinin gelişmemiş olması, ürün çeşitliğinin azlığı gibi 

nedenlerle giderek yarı sömürge haline gelmiş ve sanayileşen ülkelerin açık pazarı olmuştur. Osmanlı 

Devleti’nin batı ülkeleri için pazar olarak açılmasının ve Avrupa mallarının yurt içi pazara hâkim 

olmasının temel nedeni 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşmasıdır. Bu antlaşma neticesinde Osmanlı 

piyasasında daha önceden bilinmeyen mallarını tanıtmak ve daha fazla gelir elde etmek arzusunda olan 

Avrupalı tüccarlar, Osmanlı ekonomisinde kullanılmak ile beraber az bilinen reklamın gelişmesine ve 

dönüşmesine katkı sağlamışlardır. Çalışmada reklamın tanımı, amacı, işlevi ile birlikte Dünya’da ve 

Osmanlı Devleti’ndeki gelişim sürecinin Osmanlı ekonomik yapısı üzerindeki etkisi 

değerlendirilecektir.  Ayrıca Osmanlı basınında yer alan ilk gazeteler ve ilk reklam örnekleri, reklam 

tarifeleri, reklamların gazete içerisindeki konumları ve hedeflenen tüketici profili, ilk reklamların 

ayırıcı unsurları ve bazı reklam örneklerinin ekonomi üzerindeki etkileri açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Vekayi – i Mısriye, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval 

 

THE HİSTORİCAL DEVELOPMENT OF ADVERTİSEMENT AND ITS FİRST INCİDENCE 

İN ECONOMY İN OTTOMAN STATE  

Abstract: Ottoman State which was tried to be sustained by a few of commercial priveleges as a result 

of its weaknesses in political structure became gradually semi-colony and open market for 

industrializing countries due to reasons such as its underdeveloped current industry and scantiness of 

product range. The main reason that Ottoman State was opened as a market for Western countries and 

European goods were dominant over domestic market was 1838 Baltalimani Trade Contract. As a 

result of this contract merchants from Europe who wished to promote unknown goods in Ottoman 

market and to get much more income contributed that a little-known advertisement developed and 

turned out as they used it in Ottoman economy.  Description,  goal, scope of advertisement and the 

effect of its development process on Ottoman economic structure will be reviewed. Moreover, 

examples of first gazette and first advertisement in Ottoman Press,  advertisement rates,  

advertisements' position on news papers and the targeted consumer profile,  factors of first 

advertisements and effects of some advertisement samples on economy will be also explained.   

Key Words: Advertisement,  Vekayi-i Misriye,  Ceride-i Havadis,  Tercüman-i Ahval 

 

GİRİŞ 

mailto:emin.yardimci73@gmail.com
mailto:duygusuloglu@gmail.com


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

2867 
 

Reklamın Osmanlı topraklarına girişinin ilk nedeni Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki 

ekonomik yapısı ve sanayileşen Avrupa ülkelerinin pazar arayışlarıdır. Bu sebeplerle 

ürettikleri mallar için pazar arayan Avrupalı ülkeler, Kanuni zamanında elde ettikleri bir 

takım kapitülasyonlar ile başladıkları süreci 1838 yılında imzalanan Baltalimanı Ticaret 

Antlaşması ile doruğa ulaştırmışlar ve Osmanlı pazarını Avrupa malları ile doldurmuşlardır. 

Mobilyadan zücaciyeye, pamuklu ve yünlü dokumadan fes ve ayakkabıya kadar her türlü 

mamul mal Osmanlı pazarını işgal etmiş ve yerli esnaf iş yapamaz hale gelmiştir. Avrupa’da 

hızla gelişen sanayileşme sonucu tüm ülkeler sıkı gümrük korumalarına başvurmuş 

olmalarına karşın Osmanlı ekonomisi iaşe anlayışı ve siyasi zayıflığının da etkisi ile hiçbir 

koruma önlemi almamış ve Avrupa’nın açık pazarı durumuna gelmiştir (Çakır, 1997: 17-19). 

Ülkemizde reklamın ve reklamcılığın tarihsel gelişimi incelendiğinde Dünya ve Avrupa’ da 

yayımlanan ilk gazete reklamlarından oldukça uzak olduğumuz ve bu gelişmeleri ancak 19. 

Yüzyıl ortalarında yakalayabildiğimiz göze çarpmaktadır. Dünya’da ve buna koşut 

Osmanlı’da da ilk reklamlar sesli uyarılardan oluşmuştur. Matbaanın icadı sonrası biçim 

değiştirerek önce el ve duvar ilanlarına, devamında o dönemin en gözde tanıtım ve satış 

mecrası olan gazetelere ulaşmıştır. Osmanlı’da 20. Yüzyıl başlarına gelindiğinde Avrupa’ya 

nazaran pek fazla bilinmeyen reklam olgusu ve yok denecek kadar az olan ilanlar, 1838 

yılında elde edilen ticaret potansiyelini kullanma arzusundaki Batı’lı tüccarların etkisi ile 

ivme kazanmıştır. 

Reklamcılık bir ikna etme ve talep yaratma sanatıdır. Bu sebeple reklamcılığın en temel amacı 

insanları ikna ederek reklam yapılan ürünlerin hedef kitleler tarafından satın alınmasının 

sağlanmasıdır. İlk gazeteler ile birlikte başlayan ilan, ilan-reklam ve reklamlar, tarihsel süreç 

içerisinde gelişim ve dönüşüm göstermiştir. Bu sebeple gazetelere verilen ilan ve reklamlar 

sınırlı kalmış, ilk ilan-reklamlar daha çok satılık ya da kiralık arsa, ev, kitap ve resmi 

bilgilendirmeler vb. şeklinde gerçekleştirilmiştir. Dikkat çeken diğer bir unsur ise ilk ilanlarda 

sadece yazı kullanılmış olmasıdır. Bu durumun en önemli sebebi İslam inancına mensup 

Osmanlı toplumunun dini inanışlıları gereği resimli eşya kullanımına olan olumsuz bakış 

açısıdır. 

Bu makalede basın tarihi açısından ilkleri barındırması sebebi ile Vekayi-i Mısriye, Vekayi-i 

Giridiye, Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis ve Tercüman-ı Ahval gazeteleri, bu 

gazetelerdeki ilk reklamlar ve ilk reklamların ayırıcı unsurları ile birlikte dönemin toplumsal 

ve ekonomik yapısına olan etkileri konu edilmektedir. Makalenin amacı reklamların tarihsel 

gelişim süreci içerisinde Osmanlı basınının gelişimi anlatmak ve bu ilk dönem gazete 

reklamları aracılığıyla yaratılmaya çalışılan ekonomik süreç ve tüketim toplumu kavramlarına 

dikkat çekmektir. Çalışmanın son bölümünde farklı tarihlere ait 3 reklam örneği ilk reklamlar 

ile kıyas yapılabilmesi ve pazarlama usulündeki gelişimin değerlendirilebilmesi açısından 

paylaşılmıştır. 

1. REKLAM KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ  

Reklam, tüketicileri bir mal veya hizmete, marka ya da bir kuruluşa bağımlı hale getirmek 

amaçlarıyla göze ve kulağa hitap eden mesajların bir takım araçlarla ücretli biçimde 

yayımlanması sürecidir (Akbulat & Balkaş, 2006: 13). İktisadi bir kavram olarak, satışların 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

2868 
 

arttırılması amacını temel alan pazarlama araçlarının en mühimlerinden biri olan reklam, 

ücretli ya da paralı bir haber biçimi olarak tanımlanmaktadır (Çakır, 1997: 1). Reklam aynı 

zamanda tüketiciler üzerinde talep yaratma ve tüketicileri ikna etme sürecinin baş aktörü 

konumundadır (Kocabaş & Elden, 2008: 14).  Günümüzde ise reklamların bir ürün, hizmet, 

kuruluş vb. konularda bilinç oluşturabilmek ve hedef kitlelere ulaşılabilmek için en etkili 

mecra olduğu düşünülmektedir (Akbulat & Balkaş, 2006: 14). 

Sanayileşme ile birlikte üretilen ürünler artık ortak pazarlarda işlem görmektedir. Bu sebeple 

tüketiciler satın aldıkları malın üreticisini şahsen tanıyamamakta ve kişisel ilişki 

kuramamaktadırlar. Böyle bir ortamda üretici ve tüketici arasındaki iletişim boşluğunu 

dolduracak ve üreticilerin hedef kitlelere ulaşmasını sağlayacak yeni bir mecraya ihtiyaç 

duyulmuştur, bu da reklamdır. Reklam, tüketicinin gözünde bir markanın imajını değiştirmek 

ve güçlendirmek, bu markanın bilinilirliğini arttırmak veya yeni bir marka adına olumlu bir 

tutum oluşturabilmek üzerinde yoğunlaşmaktadır (Avşar & Elden, 2005: 31-33). Reklamın 

temel amacı üreticiler için kar ya da satış olanağı yaratarak ürünlerin duyurulması yoluyla 

satışların kolaylaştırılmasıdır. Reklamın asıl amacı ise tüketicileri fazla düşündürmeden bir 

ürün ya da hizmeti kabul ettirmeye ve para harcamaya doğru daha istekli bir hale getirmektir 

(Çakır, 1997: 31). 

Reklamın 4 temel işlevi bulunmaktadır bunlar: bilgi vermek, ikna etmek, hatırlatmak ve değer 

katmaktır. Reklam evvela ürünle ilgili bilgi vermeli ve ürünü tanıtmalıdır. Ürünün satın 

alınmasını sağlayacak şekilde ikna edici, tüketiciler için akılda kalıcı ve aynı zamanda marka 

değerini temsil eden nitelikler taşımalıdır (Babacan, 2008: 27).  Reklamın en temel işlevi ise 

insanlara içinde bulundukları koşulların hoşnutsuzluğu duygusunu aşılamaya çalışmak ve bu 

hoşnutsuzluk ile insanları yeni ürünler satın almaya yöneltmektir (Akbulat & Balkaş, 2006: 

1). Reklam, bireyleri ekonomik, toplumsal, kültürel, sosyal ve davranışsal açıdan etkileyen 

çok güçlü bir olgudur. Reklam aracılığıyla bireyler üzerinde yeni ihtiyaçlar oluşturulmakta ve 

bireylere yeni yaşam tarzları sunulmaktadır. Bu şekilde bireyler tüketime yöneltilmekte ve 

tüketim süreci bilinçli olarak yaratılmaktadır (Akyol, 2009: 2). 

2. DÜNYA EKONOMİSİNDE İLK REKLAM ÖRNEKLERİ 

Reklamcılığın başlangıç tarihi çok eski yıllara, M.Ö. 3000’li yıllara dek uzanır ve ilk 

reklamlar genellikle çığırtkanlar ya da tellallar kullanılarak yapılan sesli reklamlardır 

(Akbulat & Balkaş, 2006: 20). İngiltere’de,  British Museum’ da sergilenen ve M.Ö. 3000’li 

yıllara dayandığı varsayılan, Shen adlı bir kölenin kaçmış olduğu ve köleyi bulan kişiye altın 

verileceğini belirten ilan, yazılı ilan türünün ilk örneği olarak kabul edilmektedir (Babacan, 

2008: 15).  

Eski Mısır’ da, kaçan esirini bulmak amacıyla ve esiri getirene verilecek ücreti vaat eden 

papirüslere ve esirlerin fiyatlarının kazınmış olduğu duvar örneklerine rastlanmıştır. Bu ilk 

ilanlarla birlikte Roma ve eski Yunan’da bulunan gladyatör yarışması ve sirk ilanları, ilk ilan 

örneklerini oluşturmaktadır (Kocabaş & Elden, 2008: 17). Babylon’lu tüccarların satış 

yapabilmek amacıyla çığırtkanları kullanarak dükkânlarının önüne koydukları tabelaların ise 

reklamcılığın Dünya’daki ilk örneği olduğu düşünülmektedir (Akbulat & Balkaş, 2006: 20).  
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 Günümüz anlayışı ile şekillenen ve gelişen reklamcılık, asıl kimliğini Gutenberg’in 1450 

yılında matbaayı icat etmesi ile bulmuştur (Dilber, vd., 2012: 7).  15. Yüzyıl ortaları ile 

başlayan ve yaygınlaşan matbaacılık, toplumun Orta Çağ düşüncesinden sıyrılarak 

gelişmesine zemin hazırlamış aynı zamanda Rönesans ve Reform çalışmalarına öncülük 

etmiştir (Koloğlu, 2010a: 1). Gutenberg’in matbaa makinesini icadı ile reklamcılık çalışmaları 

için yeni bir çığır açılmış, bu sayede basılan el ilanları aracılığıyla daha geniş halk kitlelerine 

etkin bir şekilde ulaşılmıştır (Kocabaş & Elden, 2008: 18). 

İngiltere’ de 1480 yılında, William Caxton isimli matbaacı basmış olduğu kitapları satamadığı 

için, kitapların satışlarını arttırabileceğini düşündüğü el ilanları hazırlamaya karar vermiş ve 

halkın bir araya geldiği Pazar ayinlerinde ilanları dağıtmaya başlamıştır.  W. Caxton 

tarafından kullanılan bu yazılı ilan basımları, reklamcılık tarihinin ilk basılı reklam örneği 

olarak kabul edilmektedir. 1612 yılında Paris’te ve 1650 yılında İngiltere’de yayımlanan 

gazeteler aracılığıyla gazete reklamcılığı gelişmeye başlamıştır (Akbulat & Balkaş, 2006: 20-

21). 1650 yılında İngiltere’ de Parliament Gazetesi’nde yayımlanan ve çalınmış olan on iki 

atın geri getirilmesi halinde ödül verileceğini vaat eden ilan İngiltere’de yayımlanan ilk 

ilandır. İlk reklam acentesi ise 1812 yılında Londra’da kurulmuştur. Günümüzde modern 

reklamcılığının anavatanı olarak kabul gören Amerika’da ilk ilan, 1704 yılında Boston News 

Letter gazetesinde yayımlanmıştır. 1820’li yıllara gelindiğinde Amerika’da 532 adet 

gazetenin faaliyette olması dikkat çekicidir. İlk Amerikan reklam acentesi ise 1841 yılında 

Philadelphia’da Volney Palmer tarafından kurulmuştur (Babacan, 2008: 5). 

Matbaanın icadı sonrası seri basımdan faydalanmak sureti ile basım sanayisindeki temel 

ekonomik süreç değişmiş ve reklamların gazetelerin devamlılığı için kaçınılmaz bir 

zorunluluk olduğu ortaya çıkmıştır (Çakır, 1997: 8). 1900 ve 1920 yılları arası ABD’ de 

ortaya çıkan tekelleşme ve artan bir seyir izleyen işyeri kapanmaları incelendiğinde, kapanan 

ya da kapanma aşamasına gelen işyerlerinin büyük çoğunluğunun reklam olgusuna yer 

vermeyen şirketler olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum reklamların daha ilk dönemlerinden 

itibaren ne kadar etkili mecralar olduklarını gözler önüne sermektedir (Kocabaş & Elden, 

2008: 18).  

Reklamcılık tarihi incelendiğinde ilk reklam örneklerinin bir reklam görevi taşımaktan ziyade 

daha çok ilan formumda olduğu gözlemlenir (Kocabaş & Elden, 2008: 17). Tarihsel süreç 

içerisinde dil ve kültür değişim ve gelişim gösterdikçe reklam için kullanılan araçlarda 

değişim göstermiştir. Fakat tüm bu değişim ve gelişim süreci reklam unsurunun tüketicileri 

cezbetme hususunda gerekli ve etkili bir mecra oluşu gerçeğini değiştirememiştir (Yılmaz, 

2001: 355). 

3. OSMANLI DEVLETİ’NDE İLK GAZETELER VE İLK REKLAM ÖRNEKLERİ 

Osmanlı Devleti’nde yurt içi yurt dışı kamuoyu oluşturma ve halkın olup bitenler konusunda 

bilgilendirilmesi hususunun önemini ilk fark eden Sultan II. Mahmut’tur (Er, 2003: 23). Buna 

nazaran Osmanlı Devleti’nde ilk gazeteler azınlıklar ve yabancı devlet sefaretleri tarafından 

çıkarılmıştır. Bu gazetelerin en temel işlevi ticari ilişkilerin gelişimi için ortam hazırlamak ve 

her geçen gün zayıflamakta olan Osmanlı toprakları üzerinde egemenlik kurmaktır (Çakır, 
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1997: 35). Osmanlı toplumunda ilk gazete 1795 yılında Fransızlar tarafından çıkarılmış 

Bulletin des Nouvelles yani Haberler Bülteni’dir. Ayda iki kez, 6-8 sayfa olarak basılan, 

reklam içermeyen ve yalnızca Avrupa ve Fransa’daki gelişmeleri bildiren gazete kısa ömürlü 

olmuştur ve günümüzde bir kopyası bulunmamaktadır (Topuz, 1973: 29). 1796’ da Fransız 

büyükelçiliği tarafından çıkarılan ikinci gazete, Gazette Francoise de Constantinople’dir. 

Bundan başka, 1824 yılında İzmir’ de çıkarılan Le Smyrnien, Le Spectateur Oriental ve Le 

Courier de Smyrne gazeteleri yabancılar tarafından topraklarımızda çıkarılan hem ticari 

ilanların hem de siyasi propagandaların yapıldığı gazetelerdir. Spectateur Oriental dışındaki 

bu gazeteler hükümet aleyhinde yapmış oldukları haberler ve Yunan propagandaları nedeni ile 

kapatılmıştır (Kolay, vd., 2012: 19). 1821 yılında İzmir’e yerleşen ve Levanten ticaret 

kesimine mensup olduğu bilinen Alexander Blacque tarafından 1824 yılında çıkarılan, Batı ve 

Ege ticaretinin tanıtımının yapıldığı Spectateur Oriental (Doğu Gözlemcisi) gazetesi, Osmanlı 

topraklarında basılmış reklam içeren ilk gazete olması açısından önem arz etmektedir (Yavuz, 

2007: 187). 

Çok yakın bir geleceğe kadar gazetecilik tarihimizde ilk Türkçe gazetenin 1831 yılında 

yayımlanmış olan Takvim-i Vekayi gazetesi olduğu kabul edilmekteydi. Araştırmacı Orhan 

Koloğlu, Osmanlı toprakları içindeki ilk Türkçe gazetenin Takvim-i Vekayi’ den önce, 1828 

yılında Mısır’da Mehmet Ali Paşa tarafından yayımlanan Vekayi-i Mısriye gazetesi olduğunu 

kanıtlamıştır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa aynı zamanda basın tarihimizde ikinci gazete olan 

Vekayi-i Giridiye’yi de yayımlatmıştır. (Topuz, 2011: 13). Vekayi-i Mısriye ve Vekayi-i 

Giridiye dönemin Mısır valisi Mehmet Ali Paşa tarafından çıkarılmış ve siyasi amaçlı olarak 

yayımlanan gazetelerdir. Bu iki gazete Türkiye toprakları dışında basılan ilk Türkçe gazeteler 

olarak ayrılmaktadır (Çakır, 1997: 40). Yabancı ülkelerde yaklaşık 200 yıl önce başlayan 

gazetecilik akımı ve o sıralarda İzmir’de yayımlanan Fransızca gazetelerin yoğun ilgi 

uyandırması dönemin padişahı II. Mahmut’un dikkatini çekmiştir. Hükümetin gazete 

çıkarılması hususundaki tasarısını olumlu karşılayan II. Mahmut, Mukaddeme-i Takvim-i 

Vekayi ismini vermiş olduğu bu ilk resmi gazeteyi yayın hayatına kazandırmıştır (Topuz, 

2011: 15). 

Türk gazetecilik tarihinin ilk adımlarını atan II. Mahmut, bu sebeple Türk gazeteciğinin piri 

olma şerefine nail olmuştur (Şapolyo, 1969: 99). Gazetecilik tarihimizdeki ilk özel gazeteler 

1840 yılında kurulan yarı özel Ceride-i Havadis ve 21 Ekim 1860 yılında yayım süreci 

başlatılan tam özel gazete Tercüman-ı Ahval’dir (Kolay, vd., 2012: 20). Bu ilk gazeteleri 

1862’de Tasvir-i Efkâr, 1878’de Tercüman-ı Hakikat, 1891’de Servet-i Fünun ve 1896’da 

çıkarılan İkdam gazeteleri takip etmiştir (Arpa, 2011: 28). 

Osmanlı Devleti’nde reklamcılık Dünya’da olduğu gibi ekonomik ve ticari gelişmelerin 

ışığında gelişim göstermiştir. İlk reklamlarımız çığırtkanlar ve tellallar tarafından uygulanan 

satış yöntemleridir (Akbulat & Balkaş, 2006: 24). Edhem Eldem’ in araştırmaları ile gün 

yüzüne çıkarılan, ‘‘En Ala Altunbaş Tiryak’’ ismindeki üzerinde tarih olmayan, ancak 17. 

Yüzyıl sonu ile 18. Yüzyıl başlarına ait olduğu düşünülen ve Venedik’te Osmanlıca basılmış 

el ilanı şeklindeki belge, Osmanlı topraklarında rastlanılan ilk reklam örneğidir (Koloğlu, 

2010b: 102). Bu el ilanı şeklindeki belgenin Venedik’te basılarak cadde ve pazarlarda 
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dağıtılmış olduğu hatta ürün içeriği konusundaki detaylı tanımlama nedeniyle prospektüs 

vazifesi görmek sureti ile ambalaja dahil edilebilir bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir (Çakır, 

1997: 19).  

Tiryak reklamında dikkat çeken önemli unsur bu ilanda kullanılan pazarlama, marka ve 

güvenilir gıda kavramlarını daha ilk reklam denemesinde ön plana çıkaran yaklaşımlardır. 

Üretici firma ürünü ‘‘alamet- i farika’’ ibaresi ile piyasaya sürmüş, üretim yeri, kalite ve 

güvenin simgesi olarak ve hatta marka statüsünde sayılabilecek Venedik simgesi San Marco 

aslanı kullanılmış, üretimi gerçekleştiren Venedikli eczacının adresi güvenli bir gıda olduğunu 

kanıtlayacak biçimde ilanda detaylı olarak belirtilmiştir (Çakır, 1997: 20). 1799 yılında 

Mısır’ı fetheden Fransızların yerel unsurları etkileyebilmek amacıyla hazırladıkları el 

ilanlarına karşı, Osmanlı Devleti’ nin karşı propaganda amacıyla Türkçe, Arapça ve Fransızca 

olarak hazırladığı el ilanları ise tarihimizdeki ilk siyasal reklam olarak değerlendirilmektedir 

(Avşar & Elden, 2005: 26).  

El ilanları şeklinde hazırlanan reklamcılık örneklerimizden sonra, ilk dönemlerde ortaya çıkan 

ilan-reklam uygulamaları, 1880’lerden itibaren yerini resimli reklamlara bırakmıştır. Bu 

dönem ilanlarda ürün ve insan resimleri kullanılmış ve tam sayfa ilanlar verilmeye 

başlanmıştır (Dilber, vd., 2012: 11). Reklamcılık alanında gerçek anlamda ilerleme ise 1876-

1909 yılları arasında hüküm süren II. Abdülhamit dönemi ile başlamaktadır. 1880 yılı ile hız 

kazanan reklamlar, II. Abdülhamit döneminde Avrupa’ya entegre nitelikler taşır hale gelmiş, 

gazete ilanlarında fotoğraflar, elbiseli ve başı açık kadın çizimleri yer almıştır (Babacan, 

2008: 6). Bu dönemde padişaha ve hanedana hizmet verdiklerini belirterek, ilanlarında 

padişah tuğrası kullanan ya da vermiş oldukları hizmetler karşılığında padişahtan almış 

oldukları bir takım nişanları sergileyen dişçi, ortopedist, matbaacı, kumaşçı, şekerci gibi esnaf 

ilanlarına da rastlanmaktadır (Dilber, vd., 2012: 12). 

 

1908 Meşrutiyeti ile gelen basın hürriyeti, İttihat ve Terakki iktidarının uygulamaları ticari 

hayata bir canlılık getirmiş ve ülkemizde gerçek anlamda reklamcılığın başlamasına da ortam 

hazırlamıştır. İlancılık çalışmaları için yaşanan bu olumlu ortamda ilk ilan ve reklam 

kurumumuz olan İlanat Acentesi 1909 yılında kurulmuştur. Ancak birkaç yıl sonra patlak 

veren Balkan ve I. Dünya Savaşlarının ekonomik gelişmeler üzerinde meydana getirdiği 

olumsuzluklar neticesinde reklamcılık faaliyetleri neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır. Bu 

olumsuz tablo Cumhuriyetin ilanına kadar devam etmiştir (Yerlikaya, 1996: 48). 

3.1. Vekayi-i Mısriye’ de Reklam 

Avrupa’daki yenilikleri yakından takip eden dönemin Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 

bir matbaa kurabilmek amacıyla yeni basın tekniklerini ve döküm harfleri öğrenmeleri ve 

uygulayabilmeleri için İtalya’ya öğrenciler göndermiş ve bu sayede Bulak Matbaasını 

kurmuştur (Koloğlu, 2010c: 5). Reformist kimliği ile tanınan Mehmet Ali Paşa, Arapça 

yayımlanan gazetelerin Türkçeye çevrilmesi ve bu sayede elde edilen dış basın bilgilerinin 

değerlendirilebilmesi amacıyla ‘‘Curnal Divanı’’ isminde bir kurul da oluşturmuştur. Curnal 

Divanı tarafından değerlendirilen dış basın bilgileri bülten şeklinde hazırlanarak 100 sayı 
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basılmış ve bu bültenler yönetici ve yetkili kişilere dağıtılmıştır. Zamanla ‘‘Curnal el Hidivi’’ 

adı verilen bu bültenler Mehmet Ali Paşa tarafından yetersiz görülmüş, yerine yarı Türkçe 

yarı Arapça olan ve haftalık yayımlanan bir gazete çıkarılmasına karar verilmiştir (Topuz, 

2011: 13).  

20 Kasım 1828 tarihinde çıkarılan Vekayi-i Mısriye, ilk sayılarında Türkçe ve Arapça olarak 

hazırlanmış ancak 21 Ocak 1847 tarihinde tamamen Türkçe yayımlanmaya başlamıştır. 

Gazete daha çok resmi gelişmeleri haber yapmış bu sebeple beklenen ilgiyi görememiştir. 

Gazetenin beklenen ilgiyi görememesindeki en önemli nedenin ise Mehmet Ali Paşa’nın şahsi 

ihtirasları olduğu düşünülmektedir (Çakır, 1997: 42-44).  Vekayi-i Mısriye’ nin 

yayımlanmasındaki asıl amacın bu dönemde yapmış olduğu faaliyetler ile bir Osmanlı valisi 

olmasına rağmen reformist kimliğini açığa çıkaracak yeniliklerini anlatarak kendi kurduğu 

düzenin propagandasını yapmayı amaçlayan Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’ne 

gözdağı vermeye çalıştığı dikkat çekmektedir. İlerleyen dönemlerde gazetenin yönetimini 

oğlu İbrahim Paşaya devretmesine nazaran gazete ile olan alakası devamlılık arz eden 

Mehmet Ali Paşa, dilbilgisi ve dizgi yanlışlıklarını bizzat kontrol ederek, anlatımda sade bir 

dil kullanımına önem verilmesini sağlamıştır (Topuz, 2011: 14).  

Özel reklamcılığın Türkçe basınındaki ilk örnekleri Vekayi- i Mısriye’ de görülür. Bu 

reklamların bir tanesi diş ağrılarını gideren bir ürün diğeri ise saçları güçlendiren bir ürüne ait 

reklamlardır. Yurt dışından Mısır’ a getirilen iki ürünün tanıtımı niteliğinde olan bu 

reklamlarda kullanılan dilin oldukça sade olması dikkat çeker. 2 Mayıs 1846 tarihi itibariyle 

ilanat bölümüne yer vermeye başlayan gazetede daha çok gayrimenkul satışları ile ilgili 

reklamlar verilmekle birlikte, az sayıda da olsa resmi kanalla verilmiş ticari reklam 

örneklerine ve özel teşebbüs aracılığıyla verilmiş kitap reklamlarına rastlanır (Çakır, 1997: 

47-50).  

3.2. Vekayi-i Giridiye’ de Reklam 

1830 yılı sonlarında Girit’te çıkan isyanın bastırılamaması ve durumun tehlike arz etmesi 

üzerine Mısır valiliğine ek Girit valiliği de kendisine bırakılan Kavalalı Mehmet Ali Paşa 

nihai amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla zaman kaybetmeden gazete çıkarma 

girişimlerine başlamıştır (Çakır, 1997: 37).  1830 yılında Girit’te Vekayi-i Giridiye isminde 

yarı Türkçe yarı Yunanca olan ikinci gazete yayımlatılmıştır (Topuz, 2011: 15).  4 sayfa 

olarak, yaklaşık 9-10 günde bir çıkarılan gazete küçük bir adada Türkler ile Rumlar arasındaki 

gerginlikleri gidermek amacıyla geçici bir araç olarak kullanılmış, gazetenin eldeki sayıları 

incelendiğinde hiçbir ticari reklama rastlanılmamıştır (Çakır, 1997: 52).   

3.3. Takvim-i Vekayi’ de Reklam 

Türk basın tarihimizin zaferi olarak kabul gören Takvim-i Vekayi gazetesi 1 Kasım 1831 

tarihinde çıkarılmıştır (Şapolyo, 1969: 102). İlk basımlarında Türkçe yayımlanan gazete 

sonraki aylarda Arapça, Rumca, Farsça, Fransızca ve Ermenice olarak da yayımlanır, bu 

durum zamanın yöneticilerinin iç ve dış bilgilendirmeler konusuna verdikleri önemin bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Er, 2003: 23).  Osmanlı Devleti’nin resmi yayın organı 

statüsündeki Takvim-i Vekayi, haftada beş gün yayımlanmıştır. Gazetenin ilk yıllarında resmi 
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devlet haberleri ile iç ve dış dünya gelişmelerine de yer verilmiştir ancak II. Mahmut’un 

ölümü ile bu usul terk edilmiş sadece resmi tebliğler ve hükümete ilişkin haberler yapılmıştır 

(Çakır, 1997: 37).  

Gazetenin ilk yılları incelendiğinde aynı zamanda devletin resmi gazetesi olması sıfatı ile 

kamu ilanları dışında, ticari nitelikli reklamlara rastlanmamaktadır (Kolay, vd., 2012: 19). Bu 

ilanların çoğunluğunun devlet tarafından bastırılmış olan dini, tasavvufi, ahlaki ve edebi 

eserlere ait oldukları görülmektedir. Az olmakla birlikte tıp, mühendislik, matematik 

alanlarına ait kitap ilanları da mevcuttur. 1862 tarihinden itibaren ‘‘Fünun’’ başlığı altında 

toplanan ilanlarda kullanılan dilin Arapça ve Farsça tamlamalar ile yüklü, sadelikten uzak bir 

dil olduğu dikkat çekmektedir (Çakır, 1997: 58-59). 24 Temmuz 1836’da Takvim- i Vekayi 

gazetesinde, bir devlet kuruluşu olan Feshane’ nin yayımlatmış olduğu reklam Türkçe bir 

gazetede yayımlanan ilk ciddi ticari reklam denemesi olarak kabul edilmektedir (Kolay, vd,. 

2012: 19).  

Diğer gazetelere nazaran vermiş olduğu resmi bilgilendirmeler nedeni ile kuru bir gazete 

olarak tanımlanan Takvim-i Vekayi, gazeteyi okumak isteyenlerin bir yıllık abone olmaları ve 

abonelik ücretinin ise peşin yatırılması mecburiyetinin getirilmiş olması nedenleri ile gazete 

okunma sürecini zorlaştırmıştır (Çakır, 1997: 75). 1860’dan sonra birtakım baskılarla 

karşılaşmaya başlayan gazete, ilk kez 1879 yılında bir dizgi yanlışı sebep gösterilerek 12 yıl 

süre ile kapatılmıştır. 1891’de yeniden yayım süreci başlatılan gazete 1892 yılında yine bir 

dizgi hatası sebep gösterilerek tekrar kapatılmıştır. 1908 II. Meşrutiyet’e değin 15 yıl süre ile 

kapalı kalan gazete, 4 Kasım 1922 tarihi itibari ile kesin olarak kapatılmıştır (Topuz, 1973: 7). 

 

3.4. Ceride-i Havadis’ de Reklam 

Ceride-i Havadis 1 Ağustos 1840 tarihinde Türkiye’de yayımlanan yarı resmi karakterli ikinci 

Türkçe gazetedir (Topuz, 2011: 17).  İlk başlarda beklenen ilgiyi yaratamayan Ceride-i 

Havadis, İngiliz William Churchill tarafından çıkarılmıştır  (Çakır, 1997: 38). Yayın 

sürecinde hükümet desteği alması ve dönem dönem resmi yazılarında gazetede yer alması 

nedenleri ile ilerleyen dönemde yarı resmi hüviyet kazanmıştır (Kolay, vd., 2012: 20). İlk üç 

sayı bedava olarak dağıtılmış olmasına karşın gazetenin ancak 150 kadar okuyucusu olduğu 

belirtilmektedir (Topuz, 1973: 8). Kırım savaşı sırasında cepheye giderek buradaki 

gelişmelerin gazetede yayımlanmasına aracı olan Churchill, savaş haberlerinin yayımlanması 

ile gazetenin canlanmasına etki etmiştir (Çakır, 1997: 70).  

Ceride-i Havadis ilk sayısından itibaren ‘‘satılık hanesi, dükkânı, atı, arabası olan ya da 

kiraya vermek isteyenlerin ilanlarını yayınlayacağını’’ bildirerek Osmanlı basınında 

reklamcılığa uzanan yolun ilk adımını atmıştır (Koloğlu, 2010b: 104). 20 Ağustos 1840 tarihli 

Ceride- i Havadis’te yayımlanmış Fransa’dan ithal edilerek Beyoğlu’nda satıldığı bildirilen 

duvar kâğıdı reklamı Türkçe gazetelerde yer alan ilk özel ticari ilan olması nedeni ile önem 

arz eder (Çakır, 1997: 84). Osmanlı basınında yer alan ilk resimli reklam ise 24 Temmuz 1942 

tarihli Ceride-i Havadis’te yayımlanan, ayak rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanılan bir 
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ilaç reklamıdır. İlanda elle çizilmiş iki adet ayak resmi yer alır ve ilacın hastalığı birkaç 

dakika içerisinde gidereceği anlatılmaktadır (Avşar & Elden, 2005: 26). 

İlk yerli ilanların yayımlandığı bu sayfalara ‘‘ilanat sütunu’’ adı verilmiş ve bu uygulama 

daha sonra diğer gazeteler içinde örnek teşkil etmiştir (Kolay, vd., 2012: 20). Ceride-i 

Havadis, serbest piyasa ekonomisi usullerine alışık olmayan Osmanlı toplumunda ilancılıkta 

bir adım daha atarak ‘‘ilan ettiği mallar için aracılık yapacağını’’ da dile getirmiştir 

(Koloğlu, 2010b: 104). Gazetede yayımlanan reklamlar satılık ve kiralık evler gibi günlük 

hayatı ilgilendiren ve temel olarak satışı arttırmak için kullanılan reklamlardır. İlan 

kültürünün Osmanlı toplumunda oturmasında etkili olması açısından Ceride-i Havadis basın 

ve pazarlama tarihimiz açısından önem arz eder (Kolay, vd., 2012: 20). 

Günümüz modern reklam anlayışına pek uygun olmasa da dönem şartlarında biçim ve içerik 

unsurları bakımından reklam olgusu belirli bir aşamaya taşınabilmiştir (Çakır, 2004: 28). İlan 

konusunda öncü olan Ceride-i Havadis, Avrupa’daki gazetelerin tesiri ile ilk ölüm ilanlarını 

da gazetede yayınlamaya başlamıştır (Topuz, 1973: 10). Ceride-i Havadis’ in bazen gazetenin 

yarısını, bazen de dörtte birini balon, gaz, coğrafya vb. bilimsel konuların tartışılmasına 

ayırması nedeniyle basın tarihi içerisinde ayrı bir yeri olduğu da belirtilmektedir (Koloğlu, 

2010b: 171). Tüm çabalara nazaran Ceride-i Havadis ve gazete reklamları beklenen ilgiyi 

görmemiştir. Bu durumun sebepleri okuma yazma bilenlerin azlığı, gazete fiyatlarının 

yüksekliği, gazete tirajlarının düşüklüğü ve serbest rekabet ortamının olmaması olarak 

açıklanmaktadır (Yerlikaya, 1996: 48).  

Ancak bu durumun asıl sebebi olarak o dönemki toplumun başlangıç aşamasında gazete 

okuma kültürüne olan yabancılığının da etkili olduğu düşünülmektedir (Çakır, 1997: 75). Yarı 

resmi nitelikli Ceride-i Havadis halkın gerekli ilgiyi göstermemesi ve devletten aldığı 

ekonomik desteğin kesilmesi üzerine 13 Mayıs 1843 tarihinde bir süre kapanmış, daha sonra 

devletten aldığı destekler ve reklam gelirleri ile yeniden yayınlanmıştır (Çakır, 1997: 68). 

1850-1860 döneminde süs eşyaları, piyangolar, meslekler, fabrikalar, ressamlar gibi türlü 

başlıklara yer verilmeye başlanmış, 1852 yılından itibaren ilanların oranı, gazete sayfa 

sayısının üçte biri olarak belirlenmiştir (Kolay, vd., 2012: 21). 

3.5. Tercüman-ı Ahval’ de Reklam 

Basın tarihimizin ilk tam özerk Türk gazetesi Tercüman-ı Ahval,  21 Ekim 1860 tarihinde 

yayımlanmaya başlamıştır. Tercüman-ı Ahval, ilk kez bir Türk tarafından yayımlanan ve ilk 

özel Türkçe gazete olması açısından önem arz etmektedir (Çakır, 1997: 141). İlk sayısında 

başlığının altına ‘‘ilanatın satırı üç kuruştur- ilanatın tekrarında fiyatı dahi tenzil edilir’’ 

ibaresi belirtilerek gazetenin ilan konusuna vermiş olduğu öneme dikkat çekilmiştir (Koloğlu, 

2010b: 106).  Tercüman- ı Ahval haftada iki gün yayımlanmak üzere tasarlanmış ancak o 

güne kadar yayımlanan Türkçe ve diğer gazetelerden daha yoğun bir ilgi görmesi nedeniyle 

haftada beş gün yayımlanır hale gelmiştir. Resmi konular dışındaki gündelik olaylara, 

ansiklopedik bilgilere ve okuyucu mektuplarına yer verilmesi ilgiyi arttıran sebepler arasında 

sayılmaktadır (Topuz, 1973: 11). 
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Şinasi ve Agâh Efendiler gazetenin ilk sayısında Tercüman-ı Ahval’ in bir övgü gazetesi 

olmadığını açıklayarak, amaçlarının bir düşünce ve tartışma gazetesi yaratmak olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu söylem ile gazetecilik tarihimizde ilk kez fikir gazeteciliğinin temeli 

atılmıştır. Gazetede devletin hantal yapısı, fikri tartışmalar, eğitim sistemimdeki bozukluklar 

ve ülkenin mali sıkıntıları gibi daha önceden değinilmeyen konular ele alınmaya başlanmıştır. 

Bilimsel tartışmalara, piyasa ve borsa haberlerine, iç ve dış haberlerin yanı sıra anlaşma ve 

tüzüklere de yer verilmiştir. Ayrıca basın tarihimizde ilk defa başlığının altına gazete fiyatı 

belirtilmiştir (Çakır, 1997: 141-146). Tercüman- ı Ahval’ e ilişkin son sayı 11 Mart 1866’ da 

basılmış, gazete beş buçuk yıl kadar yayın hayatını sürdürebilmiştir (Topuz, 1973: 16). 

4. OSMANLI DEVLETİ’NDE GAZETE REKLAMLARI VE EKONOMİYE 

YANSIMALARI 

1550‘li yıllara değin Osmanlı ekonomisi daha çok dışa kapalı, ithalatın oldukça sınırlı 

ihracatın ise sıkı bir denetimde olduğu bir yapı arz etmektedir (Çakır, 1997: 17). 17. ve 18. 

Yüzyıllarda da geleneksel yapısını muhafaza eden Osmanlı ekonomisi, 1820’li yıllar itibari ile 

Avrupa’daki yenilik ve düzenlemelere uzak kalmış, 1820’lerden başlayarak Birinci Dünya 

Savaşı’na kadar ise Batı’nın siyasi, askeri ve iktisadi gücü ile karşı karşıya gelmiştir. Osmanlı 

ekonomik yapısı Sanayi Devrimi’nin de etkisiyle Batı kaynaklı, yeni bir düzene doğru 

değişime uğramıştır (Pamuk, 2014: 191).  

Batı ekonomileri aracılığıyla ekonomik, politik ve toplumsal yönden dönüştürülen ve siyasi 

egemenliği azaltılan Osmanlı Devleti giderek yarı sömürgeleşmiş bir topluma dönüşerek, 

hammadde ihracatçısı ve mamul mal ithalatçısı bir ekonomik yapı haline getirilmiştir 

(Boratav, 2012: 20). 19. yüzyılın başından itibaren Almanya, Fransa, Belçika gibi Batı 

ekonomileri yerel pazarlarını İngiliz mallarının rekabetinden koruyabilmek amacı ile pek çok 

önlem almışlar diğer bir taraftan da makine kullanımına dayanan fabrika üretimine geçmeye 

başlamışlardır. 19. yüzyıl ikinci çeyreği ile sanayileşme sürecinde olan ülkeler bir yandan 

mamul üretim mallarına yeni pazarlar aramış, bir yandan da üretim sürecinin devamı için bol 

ve ucuz hammadde ve gıda maddesi kaynakları bulmaya çalışmışlardır. 19. yüzyılın son 

çeyreği itibari ile deniz ticaretinde yaşanan teknolojik atılım bu süreci daha da hızlandırmıştır. 

Böylece Sanayi Devrimi vasıtasıyla dünya ekonomisinin hiyerarşik yapısı sanayileşen Avrupa 

ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile tarımsal üretime dayalı ülkeler şeklinde dönüşüme 

uğramıştır (Pamuk, 2014: 193).  

Gelişim aşamasındaki Avrupa ülkeleri için, diğer Avrupa ülkelerinin aksine hiçbir himaye 

sistemi ve gümrük duvarı uygulamayan, sanayinin yok denecek kadar az ve hedef kitlenin 

yoğun olduğu Osmanlı Devleti, Batı’lı ekonomilerce bulunmaz bir nimet haline gelmiş ve 

Osmanlı ekonomisi bu dönemde liberal politikaların en sadık destekleyicisi olmuştur (Çakır, 

1997: 18). Toprak bütünlüğünün devamlılığını sağlayabilme ve reformlar süreci ile güçlenme 

çabası kendi içerisindeki çelişkileri de beraberinde getirmiştir. Ordu ve maliyeyi 

güçlendirerek taşradaki unsurları bertaraf etmeyi amaçlayan Osmanlı Devleti, çareyi Avrupalı 

devletlerin desteğinde aramıştır. Bunun sonucunda Avrupalı devletler reform girişimlerine 

sağladıkları siyasal, askeri ve mali katkılar neticesinde Osmanlı ekonomisinin daha fazla dışa 

açılması talebinde bulunmuştur. 1838 yılında İngiltere ile Osmanlı ekonominin dışa 
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açılmasındaki en önemli unsur olan Baltalimanı Ticaret Antlaşmasını imzalanmıştır. Bu 

anlaşmayı Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri ile imzalanan ve benzer koşullar taşıyan diğer 

antlaşmalar takip etmiştir (Pamuk, 2014: 204-205).  

Anlaşma gereğince iç ticarette uygulanan tekel geleneği kaldırılacak, İngiliz tüccarlar ülkenin 

her yerinde tarım ya da sanayi ürünlerini alıp satabilecekler, ödeyecekleri vergi tutarı ise en 

imtiyazlı İslam tebaasından fazla olamayacaktı. İlave olarak İngiliz tüccarlar ithal ettikleri 

ürünler üzerinden %3, Osmanlı mallarını dışarı çıkartmaları durumda ise %12 vergi 

ödeyeceklerdi. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa için açık pazar olmuş ve yerli tüccarların 

ekonomik faaliyetleri bitme noktasına gelmiştir (Çakır, 1997: 18). Bu gelişmeler ışığında yeni 

pazarlama açılma, tüketici ve üretici ayrımları reklamcılık kavramının gelişimi için en önemli 

unsurları oluşturmuş, matbaanın icadı ve gazetelerin gelişimi reklamcılığa ivme 

kazandırmıştır. Böylece tellallar vasıtası ile yapılan ilan ve reklamlar artık dönemin kitle 

iletişim aracı olan gazeteler aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır (Yerlikaya, 1994: 204). 

Batı ile kıyaslandığında Osmanlı toplumu matbaa ile 300 yıl, gazete basımları ile 250 yıl, 

reklamlar ile 200 yıl gecikmeli olarak tanışabilmiştir (Yavuz, 2007: 186). Batı’daki 

gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu’na olan yansımaları bu nedenle aynı döneme 

rastlamamaktadır. Bu durumun ilk nedeni matbaanın Osmanlı toplumuna Batı’ya nazaran çok 

daha gecikmeli olarak girmiş olmasıdır (İvrendi, vd., 2005: 240). Osmanlı toplumu için 

matbaa, III. Ahmet’in saltanatı döneminde (1703-1730) büyük bir gelişme kaydetmiştir. Lale 

Devri olarak adlandırılan dönemde çağdaşlaşma girişimleri ile gündeme gelen matbaa, ilk 

basımevini kuran İbrahim Müteferrika’nın katkıları ve 1727 yılında ulemanın da onayı ile 

resmen uygulanır hale gelmiştir (Koloğlu, 2010a: 7). Matbaanın gelişimindeki bu gecikme 

nedeni ile gazete reklamlarının bilinir hale gelmesi ve ilerlemesi bir takım gecikmelere uğrasa 

da 19. Yüzyıl ortalarına gelindiğinde gazete reklamları basın hayatında önemli bir aktör olma 

yolunda ilerleme göstermeye başlamıştır (Arpa, 2011: 28). 

Reklamın Osmanlı toplumundaki geç gelişiminin ikinci sebebi ise İslam inancına sahip 

toplumumuzda, şirk niteliği taşıması nedeni ile resim yapmak ve resimli eşya kullanımının 

yasaklanmış olmasıdır (Koloğlu, 1992: 11). İslam inancındaki helal ve haram kavramları bir 

başka kimsenin hakkını yememeyi, gösterişten uzak olmayı ve israftan kaçınmayı temel 

almaktadır. Bu sebeple Osmanlı toplumunda sermayeyi elinde bulunduran grup buna uygun 

biçimde hareket etmiş, gelirin arttırılmasından ziyade paylaşım usulü tercih edilmiştir (Kolay, 

vd., 2012: 18).  Bunun yanı sıra tevekkül ve ağırbaşlılık takdir edildiği için teşhir olarak 

algılanan ilan ya da reklamlara hoş bakılmayarak, güven duyulmamıştır. Bu anlayış toplumun 

büyük bölümünün tevekkül ile sınırlı kalmasına, azınlık olarak nitelendirilebilecek sınırlı bir 

bölümün ise tüketimi gerçekleştirmesine sebep olmuştur. İlave olarak Osmanlı ekonomik 

yapısı içerisinde geleneksel piyasa sistemi olan loncalar bireysel üretim ve serbest girişimlerin 

önünü kesmiş, 1838 Baltalimanı Ticaret Antlaşması’na kadar süren bu ekonomik yapı ticaret 

gibi reklam olgusunun gelişmesine de engel olmuştur (Yavuz, 2007: 186). 

Bu dönemde reklam olgusunun gelişmemiş olmasının bir diğer sebebi ise özel teşebbüsün çok 

sınırlı olması ve var olan sınırlı teşebbüslerin iktisadi faaliyetlerini ticari işletme zihniyetinden 
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daha çok geçimlik statüsünde sürdürüyor olmasıdır. Bu sebeple tekel konumunda yer alan 

devlet Avrupa malları ile mücadele etme görevini kendisi üstlenmek zorunda kalmıştır. 

Gazeteler ve devamında reklamların Osmanlı toplumunda bilinir hale gelmesi ile birlikte 

küçük ölçekli tarım işletmeleri ve geleneksel dokumacılık faaliyetlerindeki işletmeler, reklam 

kampanyaları vasıtası ile ciddi bir ivme kazanan Batı’lı tüccarlar ile mücadele edemez 

duruma gelmiştir. Bu yoğun rekabet sürecinde sadece Bursa ilindeki 1500 adet dokuma 

tezgâhının rekabete dayanamadığı ve üretim yapamaz hale gelerek kapandığı belirtilmektedir  

(Çakır, 1997: 29). Gazetelere ilanların konulması ile gazeteciliğe ve reklamlara olan bakış 

değişmiş, ilancılığın sadece gazetelerin yayımlanması için değil ekonominin gelişmesinin de 

başlıca amaçlarından olduğu görülmüştür (Koloğlu, 2010c: 117). 

Tanzimat, II. Selim tarafından başlatılan ve II. Mahmut tarafından geliştirilen reform 

girişimlerinde yeni bir aşamayı yansıtmaktadır. 1839 yılında Tanzimat Fermanı ve 1856 

yılındaki Islahat Fermanı ile reform süreci askeri ve mali alanlardan eğitim, hukuk, bürokrasi 

ve yargı alanlarına doğru genişlemiştir  (Pamuk, 2014: 200). 1839 Tanzimat Fermanı ile 

toplumsal hayatta önemli değişimler meydana gelmiş, yenileşme hareketleri toplumdaki her 

alana sirayet etmiştir. Bu dönemde ıslahat ve yenileşme çabaları Batılılaşma ve Batı’dan 

alınan her şeyin kabul edilmesi şeklinde anlaşılmış, alaturka olarak tabir edilen eski usul 

yerine Batı’lı yani alafranga usul tercih edilmiştir. Gündelik yaşamda ise bilinçli olarak 

Avrupa mobilyası, eşyası, modası ve zevkleri ile şekillenen yeni bir tüketim toplumu 

oluşmuştur (Demir & Yiğit, 2013: 466). 

Osmanlı pazarlarındaki uluslararası ticaret ve markaların gelişip çeşitlenmeye başladığı 

dönem, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl ilk çeyreği arasındaki döneme rastlamaktadır. Bu 

döneme koşut gelişen pazarlama stratejileri ve reklamcılık bir sektör olarak gelişim 

göstermeye başlamıştır. Bu gelişime paralel Osmanlı pazarları yoğun biçimde ithal tüketim 

malları ile dolmuş, ithal tüketim malı ithalatı yapan işletmelerin sayısı 1868 yılında 587 iken, 

1909’da bu sayı 1893’e çıkmıştır. Avrupa üretimi malların Osmanlı pazarlarında yer alma 

başlaması ile birlikte tüketim anlayışı da değişime uğramıştır. Osmanlı yöneticilerinin de yeni 

tüketim anlayışının oluşumu bakımından ilk adımları attıkları belirtilmektedir. Özellikle II. 

Mahmut döneminde giyim kuşam usullerindeki değişimin devlet desteğinde yürütüldüğü ve 

saraya, bürokrasiye, orduya ve toplumun alt tabakalarına doğru Batı kaynaklı yeni bir tüketim 

alışkanlığının sirayet ettiği görülmektedir (Özbay & Varlı, 2011: 2414-16).  

İlk gazetelerdeki reklamların daha çok ilan şeklinde gelişme göstermesi ve daha sonrasında 

resimli ilan ve reklam sürecine başlanması nedeni ile gazetelerin tarife süreci de buna koşut 

geç gelişmiştir. Bu dönemde reklam verenlerin büyük bölümünün bir satır ya da santim satın 

almadığı, birçok şekilde değiştirilebilecek 20 veya 40 santimlik sütunlar satın aldığı 

anlaşılmaktadır. Ticari reklamlara sayfalarını açan ilk gazete Ceride-i Havadis’tir, ancak 

gazetede basılı bir tarife belirtilmeden ilk uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Reklam tarifesi 

Türk basınında ilk kez Tercüman- ı Ahval’ de yayımlanmıştır. Gazete ilk sayısının birinci 

sayfasında, isim bölümünün altına gazete fiyatı ile birlikte ilan tarifesini de belirtmiştir. 

Reklam verenlerde güven yaratmak amaçlı bu uygulamaya göre, her reklamın satır ücreti üç 
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kuruştur (Çakır, 1997: 171). İlerleyen dönemde Ceride-i Havadis’in ilan gelirlerini arttırmak 

ve rekabet yaratabilmek için ilan ücretinde indirime gitmesi üzerine Tercüman-ı Ahval’ de 

ilan ücreti yayımlamaktan vazgeçmiştir (Koloğlu, 2010c: 117).  

İlk dönem reklamlar daha çok uzun açıklamalar içeren metinlerden oluşmakta, görsellik ve 

çizim öğelerine ilanlarda pek fazla rastlanmamaktadır. Günümüz anlayışına yakın biçimde 

görsel öğelerin kullanımının ise süreç içinde gelişim gösterdiği görülmektedir. Bu dönem 

reklamların genel biçimde aynı özellik ve eğilimleri dikkate aldığı, reklamın verildiği 

sektörün özelliklerine bağlı olarak farklı uygulamaların da yapılabildiği dikkat çekmektedir 

(İvrendi, vd., 2005: 253). İlk dönem reklamların uzun metinlerden oluşmasının bir diğer 

sebebi ise Osmanlı toplumu için yeni olan dürbün, fotoğraf makinesi, mikroskop, piyano, 

türlü çeşit ilaç gibi ürünlerin tanıtılması gayretinden kaynaklanmaktadır. Bu ürünlere ait 

ilanların zaman içerisinde kısaldığı, hedef kitleyi etkileyecek kısa mesajlar içermeye başladığı 

görülmektedir. Buna nazaran toplumun aşina olduğu giyim kuşam reklamları gibi bilinen ürün 

reklam metinlerinin ise ilk baştan itibaren kısa tutulduğu anlaşılmaktadır (Çakır, 1997: 137).  

Türk reklamcılık tarihinde Batı ile entegrasyon ve toplumsal dönüşüm noktalarında gazete 

ilanlarının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Toplum modernizasyonu için yapılan pek çok 

siyasi reform ve ıslahatlar istenilen etkiyi yaratamazken, bu dönem reklamlarında ön plana 

çıkarılmaya çalışılan mesajlar ve yaşam tarzı toplumsal dönüşümde önemli bir etkiye sahip 

olmuştur (Kolay, vd,. 2012: 23). Reklamcılık kavramının ülkemizdeki gelişimini kısaca 

açıkladıktan sonra bol ve çeşitli ithal malların pazarlanabilmesi için gazetelerde yayımlanan 

bazı reklamları ana başlıklar altında değerlendireceğiz. 

4.1. Kitap Reklamları  

Osmanlı topraklarında matbaanın yaygınlaşması neticesi ile kitap basımlarında da kayda 

değer artışlar meydana gelmiştir. Basımı gerçekleştirilen kitapların duyurularının yapılması 

süreci gazetelere verilen reklamlar aracılığıyla sağlanmaya çalışılmıştır. Kitaplarla ilgili ilk 

reklamlara Takvim-i Vekayi gazetesinde yoğun olarak rastlanmaktadır. Bu reklamların resmi 

devlet matbaası olan Matbaa-i Amire’de basımı gerçekleşen eserlerin tanıtımına yönelik 

olduğu gözlenmektedir. İlave olarak Kuran tefsir reklamlarının yoğunluğu ve bu reklamlarda 

tefsirlere ait künye bilgilerinin detaylı biçimde açıklanarak fiyatların belirtilmesi dikkat çeken 

diğer unsurlardır (Arpa, 2011: 28). Ceride-i Havadis ve Tercüman-ı Ahval gazetelerinde de 

ilk sayılardan itibaren en çok reklamı yapılan ürünler arasında kitap reklamları yer almaktadır. 

Bu reklamlarda Takvim-i Vekayi gazetesine nazaran daha kısa metinler ve daha sade bir dil 

kullanılmıştır. Reklamı verilen kitaplar daha çok dini, edebi ve tarihi konular ile sözlük, gezi, 

coğrafya konuları üzerine eserlerden oluşmaktadır (Çakır, 1997: 107). 

4.2. Giyim-Kuşam Reklamları 

Baltalimanı Ticaret Antlaşması sonrası Avrupa’nın açık pazarı konumuna gelen Osmanlı 

piyasası pek çok yabancı tüccarın ürünleri ile doldurulmuştur. Oluşan yoğun rekabet 

ortamından sıyrılmak isteyen bir takım esnaf gazetelerde ilanlar yayınlatarak tanıtımlarını 

yapmışlardır. Bu dönemde özellikle kumaş, kumaş üzerine baskı ve kürk reklamları dikkat 

çeker. İlk kumaş reklamı Ceride-i Havadis’ in 23. sayısında yayımlanmıştır. Bu reklam, Molla 
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Abdüsselam isimli tüccar tarafından Buhara’dan getirilerek İstanbul’da satışa sunulan, kalite 

ve güzellik vurgulu reklam örneğidir. Hedef kitlenin kadınlar olduğu bu reklamda merak ve 

ilgi öğelerine yönelik ‘‘temiz ve a’la’’, ‘‘gayet nefis’’ gibi tutundurma sözcüklerine yer 

verilmiştir (Çakır, 1997: 85).  

Giyim reklamlarında firmalar tarafından farklı yöntemler uygulanarak ürünlere dikkat 

çekilmeye çalışılmıştır (Dilber, vd., 2012: 15).  Ağırlıklı olarak kumaşların yer aldığı giyim 

mağazası reklamlarında hazır elbise görselleri ile birlikte mağazada kadın çalışan ve kadın 

terzi bulunduğuna dair yapılan bilgilendirmeler tutundurma faaliyetleri bakımından dikkat 

çekicidir. II. Mahmut dönemi ile Osmanlı toplumu için zorunlu hale getirilen fes uygulaması 

nedeni ile yerli ve ithal üretim fes reklamları da gazetelerde yayımlanan reklamlar arasında 

yer almaktadır (Özbay & Varlı, 2011: 2420). 

4.3. Gıda Reklamları 

Gıdalar ile ilgili ilk reklamlar arasında Fransız tüccar Şal Alaman’ın İstanbul’a geldiğini ve 

ürünlerini Beyoğlu’nda satacağını duyurduğu ilan, zeytinyağı ile ilgili olarak gazeteye verilen 

ilk reklamdır. Bu reklam örneğinde hedef kitlenin dikkatini çekmek ve tüketici üzerinde ürün 

ile ilgili yenilik yapıldığını hissettirmek amaçlı zeytinyağı üretiminin yeni bir yöntem ile 

yapıldığı belirtilmektedir. İlave olarak bu yeni yöntemi uygulayanın, ürünün bizzat icatçısı 

olduğu da belirtilmiş ve tüketiciler üzerinde güven duygusu yaratılmaya çalışılmıştır. Ceride-i 

Havadis’ te karşılaşılan ve yerli zeytinyağı üreticileri tarafından verilen bir diğer zeytinyağı 

reklamında ise Ayvacık kazasının Papaslı köyünde üretilen zeytinyağının, Avrupa’dan 

getirilen yağlara nazaran daha kaliteli olduğuna yapılan vurgu ‘‘bundan böyle daha a’la 

yapılacağı’’ ibaresi ile sağlanmıştır (Çakır, 1997: 94-95). 

İlk çikolata, meşrubat ve dondurma reklamları Ceride-i Havadis’ in 18 Eylül 1849 tarihli 

sayısında yer almıştır. Ceride-i Havadis’te, 12 Ocak 1855’de yayımlanan başka bir çikolata 

reklamı, reklam metninin kurulmasındaki uzunluk, yoğun tamlamalar bakımından dikkat 

çekicidir. Çikolata reklamında evvela ithal çikolata tüketicilere tanıtılmış, kullanım alanları, 

faydaları, besin değeri ve ürünün nerede bulunabileceği gibi özellikler uzun reklam metninde 

sıralanmıştır. Bu ilanda bir parça çikolatanın bir tabak kebap ile aynı vitamine sahip olduğu, 

‘‘…çikolatanın bir kıtasından vücud-ı insana hâsıl olan kuvvet ve menfaat et’imeden ziyade 

nefis olan bir tabak kebaptan husule gelen menfaat ile müsavi…’’şeklinde anlatılmıştır. 

Tüketicilerin farklı yerlerde yemiş oldukları yemeklerin yanında daha temiz, güvenli ve 

sağlıklı olduğu abartılı ifadeler ile anlatılan reklamda çikolata nazik, zayıf yapılı insanlara ve 

bebeklere sıhhat için önerilmektedir (Çakır, 1997: 95-96). Reklamda pazarlama usulünün 

aşırılığı ve ustalığı, ürüne yaklaşım ve tanıtım usulü konusundaki bilinç dikkat çeken 

ayrıntılardır (Dilber, vd., 2012: 12-18). 

4.4. İçki Reklamları 

Toplumsal yaşamda içkinin yasak olduğu Osmanlı toplumunda, Tanzimat döneminden 

başlayarak içki konusunda alınan sert önlemler kaldırılmaya başlanmış, 22 Ocak 1858 tarihi 

itibari ile gazetelerde içki reklamları verilmeye başlanmıştır (Çakır, 1997: 98).  Avrupalıların 

ürün ve reklamlarına alışıldığının, Osmanlı toplumu için bazı tabuların ve geleneklerin 
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yıkıldığının en büyük kanıtı ise ilk kez Ceride-i Havadis gazetesinin 870 ve 871. sayılarında 

yayımlanan içki reklamlarıdır (Barouh, 2010: 3). 

4.5. Kuaför, Güzellik Ürünleri ve Kozmetik Reklamları 

1880’lerden sonra gazetelerin son sayfalarında daha fazla reklam verilmeye başlanmış ve 

özelikle güzellik ve bakım ürünlerinde artış meydana gelmiştir. Bu dönemde şampuan, pudra 

vb. kişisel kullanım ürün reklamlarında hızlı bir artış olduğu gözlenmiştir (Dilber, vd., 2012: 

11). Güzellik ürünleri, kuaför hizmetleri ve kozmetik ürün reklamlarında, kadınları 

cezbetmeye yönelik olarak reklam başlıklarının iltifat ile başlaması, reklamlarda daha naif 

sözcüklerin kullanılması pazarlama anlayışının gelişimi ve hedef kitlenin ayrımı açısından 

dikkat çekicidir (Kolay, vd., 2012: 23). Ceride- i Havadis’ te en çok yer alan reklamlardan biri 

bijuteri reklamlarıdır. Elmas gerdanlık, altın ya da gümüş bilezik ve kolyeler, altın saatler, 

yakut ve zümrüt yüzükler gazetelerde reklamı yayınlanan ürünler arasında yer almıştır. Hedef 

kitlenin yine bayanlar olduğu bu reklamlarda az da olsa erkeklerin kullanımına yönelik 

altından yapılmış yassı ve camlı saatler, Avrupa yapımı gümüş ve üç yaldızlı zarflar, yine 

altından yapılmış kronometre saatler dikkat çekmektedir (Çakır, 1997: 90). 

4.6. Sağlık, İlaç ve Protez Reklamları 

Gazetelerin ilk sayılarından itibaren doktor, ilaç ve protez reklam duyuruları en çok reklam 

verilen ve yinelenen konuları oluşturmaktadır (Barouh, 2010: 8). Bu dönemde gazetelere 

verilen doktorluk ilanlarına yoğun bir şekilde rastlanır. Özellikle padişahın hususi göz 

doktoru, padişahın hususi diş doktoru şeklindeki ibareler dikkat çekmektedir (Dilber, vd., 

2012: 12).  Basınımızdaki ilk resimli reklam örneğinin 24 Temmuz 1842’de, Ceride-i 

Havadis’te yayımlanan nasır ilacı olduğunu belirtmiştik. Bu reklamda hedef kitleyi 

cezbetmeye yönelik ilacın iki dakikalık cerrahi müdahalenin ardından hastaları ayağa 

kaldırdığı ve yürüttüğü şeklindeki ibare kullanılmıştır. Frengi ve cilt hastalıkları konusundaki 

ilk reklam örneği de Ceride-i Havadis’ in 36. sayısında uzunca bir metin halinde yazılan ilan 

örneğidir. Bu reklam, Türkçe gazetelerde ilk kez reklam başlığı uygulamasının yapılması 

bakımından önem arz etmektedir (Çakır, 1997: 99-100).  

23 Eylül 1908’de İzmir’de, Ahenk Gazetesi’nde basılmış olan diş macunu, diş suyu ve  diş 

tozu reklamında, “Paris darülfünunundan mezun ve Lille şehri hastahanesi müdavimlerinden 

Diş Tabibi Doktor Fransuva Kastor” ibaresi ile verilmiş olan reklam örneğinde üç ürünün 

resmi ayrı ayrı yer almaktadır. Ürün tanıtımının görsel öğeler ile desteklendiği bu reklam 

örneğinde üretici firma tanıtılarak tüketicilerin güveninin kazanılmaya çalışıldığı dikkat 

çekmektedir (Bkz. Resim 1). 26 Mart 1909 Tarihli Ahenk gazetesinde “Amerikan Gözlükçü 

Mağazası, Gözlük ve Dürbin ma’mulat mahsusası. Etbây-ı Kehhâliyenin tavsiyesi mucıbince 

gözlük siparişleri icra olunur.” ibaresi ile ürünün tanıtımı gerçekleştirilmiş ve reklam görsel 

öğelerle desteklenmiştir (Bkz. Resim 3).  

 

4.7. Ev Eşyası Reklamları 
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Ev eşyaları içerisinde ilk ilanlar 22 Ağustos 1860 tarihli dikiş makinesi ve 17 Kasım 1857 

tarihli Ceride-i Havadis’ te yer alan soba reklamı, mutfak eşyaları, mobilya mefruşat vb. ev 

gereçlerine aittir. 20 Ağustos 1840 tarihli Ceride- i Havadis’ te yayımlanan Fransa’dan ithal 

edilerek Beyoğlu’nda satıldığı bildirilen duvar kâğıdı reklamı daha önce de belirtildiği üzere 

Türkçe gazetelerdeki ilk ticari reklam örneği olmasının yanı sıra hazırlanış ve sunuş biçimi 

nedeniyle de önem arz etmektedir. Reklam metninde ‘‘altın ve gümüş dallı çiçekler’’ ve ‘‘bir 

takım tuhaf ve nadide kâğıtlar ’’ ibaresi ile tüketici profili üzerinde yenilik ve çeşitlilik, bir 

takım tuhaf ve nadide kâğıtlar ibaresi ile merak öğeleri canlandırılmaya çalışılmıştır. İlanda 

adres bilgisinin açık şekilde anlatılarak tüketicilere kolaylık sağlandığı, ürünlerin uygun fiyat 

ile satıldığı belirtilerek ise tüketicide güven duygusu yaratılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır 

(Çakır, 1997: 118-123). Balkanlar Gazetesi’nin 6 Ağustos 1913 sayılı Selanik baskısında, 

Jones Dikiş ve Muhtelif İngiliz Makineleri Acentesi’nin resimli reklamında ürünün tanıtımına 

yönelik kadın figürüne dikiş makinesiyle birlikte yer verilmiştir (Bkz. Resim 2)        

 

SONUÇ  

Osmanlı basınındaki ilk gazeteler olan Vekayi-i Mısriye, Vekayi-i Giridiye, Takvim-i Vekayi, 

Ceride-i Havadis ve Tercüman-ı Ahval gazeteleri ve bu gazetelerde yayımlanan ilk reklamlar 

bu çalışmada temel alınmıştır. Reklamcılık ve basın tarihi alanında yapılan araştırmaların 

yetersizliği nedeni ile ilk Türkçe gazetenin 1831 yılında yayımlanmış olan Takvim-i Vekayi 

gazetesi olduğu kabul edilmektedir. Ancak araştırmacı Orhan Koloğlu ilk Türkçe gazetenin 

Takvim-i Vekayi’ den önce, 1828 yılında Mısır’da yayımlanan Vekayi-i Mısriye gazetesi 

olduğunu kanıtlamıştır. Yine reklam tarihimizdeki ilk reklamın, 1860 yılında Tercüman-ı 

Ahval gazetesinde yayımlanan ticari ilan olduğu kabul edilmektedir ancak ilk ilan çalışması 

17. Yüzyıla ait olduğu kanıtlanan Tiryak isimli ilaç reklamına aittir. 

Osmanlı pazarlarında bilinmeyen mallarını tanıtmak ve daha çok satış yapmak arzusunda olan 

Batı’lı tüccarlar, Osmanlı piyasalarında az bilinen reklamın gelişmesine ve dönüşmesine katkı 

sağlamışlardır.  Okur-yazar oranının düşüklüğü ve gazetelerin baskı sayılarından anlaşıldığı 

üzere okuma kültürünün yaygınlaşmamış olması nedenleri ile hedefledikleri satış 

potansiyelini elde edemeyen Osmanlı gazeteleri, reklamları gazetelerin ayakta tutulabilmesi 

için ekonomik gerekçeler ile kullanmışlardır. Osmanlı Devleti’nin resmi yayın organı 

Takvim-i Vekayi, 1 Kasım 1831 tarihinde çıkarılmıştır. Gazetenin ilk sayılarında devletin 

resmi gazetesi olması ve ilan kavramının tam gelişmemiş olması nedenleri ile daha çok kamu 

ilanları yayımlanmıştır. 24 Temmuz 1836 tarihli Takvim- i Vekayi gazetesinde, bir devlet 

kuruluşu olan Feshane tarafından yayımlatılan reklam Türkçe bir gazetede yayımlanmış ilk 

ticari reklam örneği olarak kabul edilmektedir.   

Ceride-i Havadis Osmanlı topraklarında çıkan dördüncü gazetedir ve özel sektöre ait ticari 

reklamcılık süreci bu gazete ile başlamıştır. Özel teşebbüs tarafından verilen ve Türkçe 

basında yer alan ilk ticari reklam örneği 20 Ağustos 1840 tarihli Ceride- i Havadis’ te 

yayımlanan Fransa’dan ithal edilerek Beyoğlu’nda satılan bir duvar kâğıdı reklamıdır. 

Osmanlı basınında yayımlanan ilk resimli reklam örneği de 24 Temmuz 1842 tarihli Ceride-i 
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Havadis’te yayımlanan nasır ilacı reklamıdır. Reklam kültürünün Osmanlı toplumunda bilinir 

hale gelmesi ve ekonomik olarak etkili olması bakımından Ceride-i Havadis basın ve 

pazarlama tarihi açısından önem arz etmektedir. Günümüz reklam normlarının uzağında 

olmasına nazaran dönem şartları göz önüne alındığında reklam anlayışı belirli bir aşamaya 

taşınabilmiştir. 

Tercüman-ı Ahval gazetesi basın tarihimizde ilk kez herhangi bir destek olmadan ve bir Türk 

tarafından yayım süreci başlatılan gazetemiz olması nedeni ile önem arz etmektedir. 

Tercüman-ı Ahval gazetesinin ilk sayısında gazetenin bir düşünme ve tartışma gazetesi 

olduğu belirtilmiş ve basın tarihimizde ilk kez fikir gazeteciliğine adım atılmıştır. Türk 

basınında reklam tarifesi ilk kez Tercüman- ı Ahval gazetesinde yayımlanmıştır. Basın tarihi 

içerisinde yer alan ilk ilan örnekleri incelendiğinde, ilk ilan metinlerinin oldukça uzun 

anlatımlar ile yapıldığı ve ağdalı bir dil kullanıldığı dikkat çekmektedir. Reklamlar içerisinde 

tüketicileri cezbetmeye yönelik çarpıcı başlıklar, kısa ürün tanıtım usulleri ve resim çizimleri 

ya da fotoğrafların kullanımı ise süreç içerisinde gelişim göstermiştir. Son bölümde reklam 

anlayış usulündeki değişime örnek olarak üç reklam örneğinde de ürünün tanıtımına yönelik 

kısa cümleler kullanıldığı ve ürünlerin pazarlama süreçlerinin resimler aracığıyla 

desteklendiği görülmektedir. Gazetelere reklamların konulması beraberinde gazetecilik 

anlayışı ve reklam kültürü değişim göstermiştir. Reklamlar aracılığıyla oluşan tüketim kültürü 

sonucunda reklamların gazetelerin yayımlanması sürecine ek ekonominin de gelişmesine 

katkı sağladığı görülmüştür ve günümüzde de bu anlayış devam etmektedir.  
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ÖZET: Bu bildiri, Suriyeli esnafların profili, temel sorunları ve beklentilerinin belirlenmesi amacıyla 

hazırlanmıştır. Veriler beş kapalı, on iki açık uçlu sorunun bulunduğu bir anket ile derlenmiştir. Anket, 

kartopu örnekleme tekniği ile, Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında, Mersin'de bulunan 47 Suriyeli 

esnafın iş yeri ziyaret edilerek yüz yüze uygulanmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen verilere içerik 

analizi uygulanmıştır. Suriyeli esnafa göre, en önemli sorun, ruhsat alamama ve kiraların yüksek 

olmasıdır. Devletten en önemli beklentileri, TC vatandaşı olmaktır. Yarıya yakını savaş bittiğinde geri 

dönmek istemektedir. Mersin’deki esnaftan yardım gördükleri ve Mersin’de yaşamaktan mutlu 

oldukları genel görüş olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Esnaf sorunları, Mülteci esnaflığı, Suriyeli mülteciler, Mersin 

 

 
THE ISSUES OF REFUGEE TRADESMEN: 

A RESEACH ON SYRIAN TRADESMEN IN MERSİN 
 

ABSTRACT: In this paper, it was intended to identify the profile of the Syrian trade people and their 

key issues and expectations. Data was collected through a questionnaire containing five close-ended 

and twelve open-ended questions. The questionnaire was implemented by face to face to 47 Syrian 

tradesmen visiting their workplace in Mersin during March and April 2016 via the snowball sampling 

technique. The date obtained from open-ended questions were subjected to content analysis. 

According to Syrian tradesmen, the most important issues were that the inability to get business 

license and high rental fees. The most important expectation of Syrian tradesmen from Turkish 

Republic (TR) was to get the citizenship of TR. Nearly half of them want to return when the war is 

over. It was a general view that they had received assistance from Turkish tradesmen in Mersin and  

that they were happy to live in Mersin. 

 

Key words: Tradesmen issues, refugee tradesman, Syrian refugees, Mersin 
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Esnaf, tacir sıfatını kazanacak kadar sermayesi olmayan ve geliri daha ziyade emeğine 

dayanan bağımsız çalışan kişidir. Esnaf, tacir ile işgören arasında orta yerde bir pozisyona 

sahiptir. Az da olsa sermayesinin olması ve bağımsız çalışması nitelikleriyle tacire; gelirini 

emek yoğun çalışarak elde etmesi niteliğiyle de işgörene benzerlik göstermektedir (Çelik ve 

Akgemci, 2007: 5). Esnaf kavramı, bir ticari işletmeyi kendi adına çalıştıran, geliri kendisini 

ve ailesini geçindirecek kadar olan, nakdi sermayeden çok kişinin beden gücü ile çalıştırılan, 

iş hacmi sınırlı olan girişimciler için kullanılmaktadır.  

 

Mülteci ve göçmen girişimciler, ekonomik sisteme katkı yanında geliştirdikleri ticari ilişkiler 

nedeniyle önyargıların kırılmasında, barışın sağlanmasında ve kültürlerarası etkileşimde 

önemli rol oynamaktadırlar (Nişancı, 2015: 1). Girişimciliğin toplumsal refah düzeyinin 

artmasında, atıl duran kaynakların ekonomiye katılmasında, istihdamın artmasında, gelir 

dağılımının iyileşmesinde (Marangoz, 2016: 65), yoksulluğun azaltılmasındaki rolü kabul 

edilmekte ve pek çok ülkede desteklenmektedir. Bu bağlamda esnaf girişimciliği bakımından, 

mültecilerin en azından kendini iş sahibi yaptığı dikkate alınırsa özendirilmesi ve 

desteklenmesi gerektiği açıktır.  

 

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Talat Dinçer, Mersinde gayri resmi 

açıklamalara göre 320 bin Suriyeli Mülteci bulunduğunu ve 2016 yılı araştırmalarına göre 

700’ün üzerinde Suriyeli Esnaf bulunduğunu belirtmektedir. Ancak bunun üç katı kayıt dışı 

işletme olabileceğinin tahmin edildiğini vurgulamaktadır. Dinçer Türk Esnafın uyduğu hiçbir 

kurala uymadan işyeri açan Suriyelilerin haksız rekabet yarattığını 2016 yılının ilk üç ayında 

250 Türk esnafın kepenk kapattığını ifade etmektedir. (www Haberler.com 11Mayıs 2016). 

 

Suriye’den iç savaş nedeniyle 2011 yılından beri Türkiye’ye 3 milyona yakın insan gelmiştir. 

Suriyeli girişimciler kendi sermaye ve deneyimlerini kullanarak ekonomiye katkı sağlamakta 

ve kendi geçimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Türkiye’de her yeni kurulan 40 şirketten 1’i 

Suriyeli olup 2015’de Suriyeli şirketin toplamdaki payı %2.52’ye ulaşmıştır 

(tepov.org.tr/tr/blog/s/5384/Türkiye) Küçük girişimlerin de ekonomiyi canlandırdığı ve ilişki 

ağlarını güçlendirdiği söylenebilir. Mersin’e Suriye’deki iç savaş nedeniyle gelmek zorunda 

kalan Suriyeli mültecilerin bazılarının iş kurdukları gözlemlenmiştir. Yaşamak ve ayakta 

kalmak mücadelesi veren Suriyeli mültecilere Esnaf kesitinden bakmak amacıyla bu 

çalışmada Suriyeli esnafın sorunları ve beklentileri tartışılmaktadır.  

 

1.ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Araştırmanın amacı, Türkiye'nin hemen her şehrine göç eden ve kimi yerlerde de esnaflığa 

başlayan, hatta bizden birileri olarak kanıksamaya başladığımız Suriyeli mültecilerden 

esnaflığa başlayanların, işletmelerini kurarken karşılaştıkları sorunlarını, Türk esnafın 

kendilerine karşı tutumunu ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden beklentilerini tespit etmektir. 

Bunun yanında, Suriye'deki işlerine benzer iş kurup kurmadıkları, işletmelerinin faaliyet 
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konuları da belirlenmeye çalışılmaktadır. Böylece, kalıcılığa dönüşme olasılığı yüksek 

Suriyeli mültecileri anlayabilme, onlarla duygu ortaklığı geliştirebilme ve hepsinden önemlisi 

de daha fazla sosyal sorunların ortaya çıkmasının önlenmesine bir nebze de olsa katkıda 

bulunulabileceği düşünülmektedir. 

 

2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 

Araştırmada veriler, bir anket ile toplanmıştır. Ankette 5 kapalı uçlu ve 12 açık uçlu soru 

bulunmaktadır. Anket, Türkçe ve Arapça olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın evreni Suriyeli 

esnaf oluşturmakla birlikte, örnekleme çerçevesini Mersin'deki Suriyeli esnaf teşkil 

etmektedir. Mersin'de ne kadar Suriyeli esnaf bulunduğu ve listesinin elde edilmesi uğraşları, 

maalesef sonuçsuz kalmıştır. Bu nedenle, olasılığa dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden 

kartopu örneklemesi kullanılmıştır. Dolayısıyla anket, Mart- Mayıs 2016 tarihleri arasında, 

kartopu örnekleme tekniği ile Mersin'de, Arapça bilen araştırmacılardan biri tarafından yüz 

yüze uygulanmıştır. Uygulama dönemi sonunda toplam 47 Suriyeli esnaf ile görüşülmüştür. 

Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. 

 

Tablo 1.Katılımcıların  özelliklere göre dağılımı 

Özellik Sıklık % Özellik Sıklık % 

Cinsiyet (n:47) Eğitim düzeyi (n:47) 

Erkek 43 91,

5 

İlkokul 1 2,1 

Kadın 4 8,5 Ortaokul 9 19,1 

Medeni durum (n:47) Lise 11 23,4 

Evli 33 70,

2 

Ön lisans 6 12,8 

Bekar 14 29,

8 

Lisans 18 38,3 

Yaş grubu (n:47) Yüksek lisans 1 2,1 

18-21 arası (Z kuşağı) 4 8,5 Doktora 1 2,1 

22-35 arası (Y kuşağı) 24 51,

1 
Çocuk sayısı (n:31) ( : 2,7742) 

36-50 arası (X kuşağı) 16 34,

0 

1,00 6 19,4 

51 ve üstü (Bebek 

patlaması) 

3 6,4 2,00 11 35,5 

Yabancı dil 3,00 6 19,4 

İngilizce 

(n:22) 

Biliyor 19 86,

4 

4,00 3 9,7 

Az 

biliyor 

3 13,

6 

5,00 2 6,5 

Türkçe (n:24) 

Biliyor 10 41,

7 

6,00 3 9,7 

Az 

biliyor 

14 58,

3 
Ailede çalışan sayısı (n:28) (

:1,6786) 

Fransızca 

(n:2) 

Biliyor 2 100 1 kişi 19 67,9 

Rusça (n:1) Biliyor 1 100 2 kişi 4 14,3 
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Türkiye’ye geliş tarihi 3 kişi 2 7,1 

2010 1 2,1 4 kişi 1 3,6 

2012 4 8,5 5 kişi 2 7,1 

2013 17 36,

2 
Mersin’den memnuniyet 

2014 10 21,

3 

Evet 40 85,1 

2015 13 27,

7 

Hayır 7 14,9 

2016 2 4,3    

 

3.ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Tablo 1’de araştırmaya katılan Suriyeli esnafın demografik özellikleri yer almaktadır. 

Anlaşılabileceği gibi Suriyeli girişimcilerin büyük bir çoğunluğu (%91) erkektir. %30’u bekar 

% 70’i evlidir. Yarısı üniversite mezunudur. Yaş aralığı daha çok 22-50 arasıdır. Suriyeli 

esnaflar, Türkçeyi çok az da olsa öğrendiklerini dil öğrenmek için mülteci girişimcilerin Türk 

müşterilerle iletişim kurmak adına kursa gittiklerini ifade etmişlerdir. Suriyeli girişimcilerden 

eğitimli olan kişilerin yabancı dil olarak İngilizce eğitimi aldıkları belirtilmiştir. Katılımcı 

Suriyeli esnafların ortalama üç çocuk sahibi oldukları söylenebilir.  Türkiye’ye daha çok 

2013-2015 tarihleri arasında gelmişlerdir. Ailede genelde (%68) bir kişi çalışmaktadır. 

 

%85’i Mersin’de bulunmaktan ve yaşamaktan memnuniyet duymaktadırlar. Bu memnuniyetin 

nedenini  genel olarak “Mersin rahat, savaş yok, bomba yok”, “Mersin’de hayat güzel, hava 

güzel” ve “Denizi güzel, insanları güzel” şeklinde ifade  etmektedirler. %15’lik kesimin 

memnuniyetsizliği ise “bazı Türk memurların sert davranışları” olarak belirtilmiştir. Bu da 

muhtemelen iş kurma ile ilgili bürokratik işlemleri yerine getirirken olabilir. 

 

Tablo 2’de işletmeye ilişkin bilgiler yer almaktadır.  Tabloya göre 2015-2016 yıllarında iş 

kurma faaliyetlerinin artış gösterdiği görülmektedir. Günlük hasılatı 1000 TL ve altı 

gösterenler yaklaşık %48'dir. 1001-2000 TL arası hasılat  elde edenler % 36'dır. Mikro ölçekli 

işler olması, Türk müşterilerin azlığı bunun nedenleri olabilir. İşini 2016 yılında kuranlar, 

işletmelerinin henüz yeni olduğundan dolayı kar marjının düşük olduğunu belirtmişlerdir. 

Hasılatı 5000 TL  ve üzeri olanlar kuyumculuk yapmaktadırlar. 

 

Tablo 2.İşletmeye ilişkin bilgiler 

Özellik Sıklık % Özellik Sıklık % 

Faaliyete başlama yılı Günlük hasılat (n:44) 

2012 1 2,1 1000.-TL ve altı 21 47,7 

2013 5 10,6 1001-2000.-TL 16 36,4 

2014 5 10,6 2001-3000.-TL 3 6,8 

2015 16 34,0 3001-4000.-TL 1 2,3 

2016 20 42,6 5001-7500.-TL 1 2,3 

Iraklı müşterilerin oranı (n:1) 7501-10000.-TL 1 2,3 

100 1 100 10001.-TL ve üzeri 1 2,3 

Türk müşterilerin oranı (n:46)  Suriyeli müşterilerin oranı (n:46) 
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% 0,00 6 13,0 % 10,00 1 2,2 

% 5,00 2 4,3 % 30,00 2 4,3 

% 10,00 9 19,6 % 50,00 11 23,9 

% 20,00 5 10,9 % 60,00 2 4,3 

% 25,00 3 6,5 % 70,00 5 10,9 

% 30,00 5 10,9 % 75,00 3 6,5 

% 40,00 2 4,3 % 80,00 5 10,9 

% 50,00 11 23,9 % 90,00 9 19,6 

% 70,00 2 4,3 % 95,00 2 4,3 

% 90,00 1 2,2 % 100,00 6 13,0 

İşletmenin karlılığı (n:47) 

Evet 29 61,7 

Hayır 18 38,3 

Toplam 47 100 

 

Yine tablo 2’den de görülebileceği gibi, Suriyeli esnafın %62'si, işletmelerinin karlı olduğunu 

düşünürken %38'i kar edemediklerini belirtmiştir. Karlı olmadığını düşünmenler bunun 

nedenini “karın tokluğuna çalışıyoruz, elektrik, su, kira, ruhsat masrafı, vergi yüksek. 

Kazandığımız bunlara gidiyor” şeklinde belirtmişlerdir. En fazla kiraların yüksekliğinden 

şikayet etmektedirler.  

  

İç savaş sonrası Mersin’de bulunan Suriyeli mültecilerin alış veriş yapanların yüzdelik 

dağılımına baktığımızda (tablo 2) Mersin halkının ilk başlarda Suriyeli işletmelerden alış veriş 

yapmak istemediklerini, daha sonraları az sayıda da olsa alış veriş yapmaya başladıklarını, 

Suriyeli vatandaşların Mersin’de işletme kuran vatandaşlarını büyük ölçüde destekledikleri 

belirtilmiştir. Suriyeli esnafın, alış veriş yapanların oranı sorulmuştur. %50’den fazlası 

Suriyeli müşteri diyenlerin oranı %93,5 iken, %50 ve üstü Türk müşteri diyenler %32'dir. 

Genellikle kendi vatandaşlarının alış-veriş yaptığı söylenebilir.  

 

Tablo 3.Suriye ve Mersin’de yapılan işe göre dağılım 

Suriye’deki iş Sıklı

k 

% Mersin’deki iş Sıklık % 

Öğrenci 4 8,5 Suriye’deki aynı iş mi yapılıyor? (n:45) 

Ticaret 4 8,5 Evet (Esnaf; iş aynı) 19 42,2 

Tekstil 3 6,4 Hayır  (Esnaf; iş farklı) 

Üniversite Öğrencisi 

Farklı Meslekten 

15 

4 

7 

57,8 

D. memuru (Öğr. 

üyesi) 

2 4,3 Mersin’deki iş (n:47) 

Dönerci 2 4,3 Bakkal-Market 10 21,3 

Futbolcu 1 4,3 Kafe-lokanta 6 12,8 

Giyim satış mağazası 2 4,3 Tekstil 3 6,4 

Kuyumcu 2 4,3 Telefon satışı 3 6,4 

Avukat 1 2,1 Dönerci 2 4,3 

Ayakkabı dükkanı 1 2,1 Giyim satış mağazası 2 4,3 

Berber 1 2,1 Kuyumcu 2 4,3 

Bilgisayar satış/tamir 1 2,1 Parfümeri 2 4,3 

Dondurmacı 1 2,1 Ayakkabı dükkanı 1 2,1 

Emlakçı 1 2,1 Berber 1 2,1 
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Hırdavat 1 2,1 Bilgisayar satış 1 2,1 

İş makinesi operatörü 1 2,1 Bijuteri 1 2,1 

Kafeterya 1 2,1 Çiçekçi 1 2,1 

Kırtasiye 1 2,1 Elektrikçi 1 2,1 

Manav 1 2,1 Emlakçi 1 2,1 

Mermer ticareti 1 2,1 İthalat-ihracat 1 2,1 

Mühendis 1 2,1 Patiseri 1 2,1 

Müzik öğretmeni 1 2,1 Pişirim fırını 1 2,1 

Öğretmen 1 2,1 Sağlık merkezi 1 2,1 

Özel hastane işl. 1 2,1 Spor salonu 1 2,1 

Parfümeri 1 2,1 Şarküteri 1 2,1 

Patiseri 1 2,1 Tatlıcı 1 2,1 

Petrol istasyonu işl. 1 2,1 Ticaret 1 2,1 

Reklam tabela ustası 1 2,1 Toptan ticaret 1 2,1 

Şarküteri 1 2,1 Tüpçü 1 2,1 

Telefon satış 1 2,1 Toplam 47 100 

Toptan ticaret 1 2,1  

Tüpçü 1 2,1    

Cevapsız 2 4,3    

Toplam 47 100,

0 

   

  

Tablo 3,Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’de uğraşılan işin dağılımını göstermektedir. %42'si 

esnaf olarak aynı işi yaptığını belirtirken, %58'i farklı uğraşlardan Mersin'de esnaflığa 

soyunduğunu belirtmiştir. Bunların 15'i (%32) farklı bir dalda esnaf iken, 4'ü üniversite 

öğrencisi ve 7'si de farklı mesleği icra ettiklerini ifade etmiştir. Böylece Suriye’de esnaflık 

deneyimi olmayıp farklı mesleklerde çalışan veya öğrenci olan, Türkiye’ye geldikten sonra iş 

kurmak durumunda kalan 11 esnafın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar, mühendis, öğretim 

üyesi, avukat, öğretmen, futbolcu ve öğrencilerden oluşmaktadır. Suriyelilerin açtıkları iş 

yerleri başta bakkal market, kafe lokanta olmak üzere telefon satışı, tekstil, dönerci, giyim 

satış mağazası, kuyumcu, parfümeri  gibi esnaf işletmeleri şeklindedir. 

 

Tablo 4, Suriyeli esnafın Mersin'de karşılaştığı sorunları göstermektedir. Suriyeli 

girişimcilerin ilk etapta vergi levhası çıkarırken birtakım bürokratik sorunlarla 

karşılaştıklarını, belediye ve zabıtayla tabela yüzünden sürekli sorunlar yaşadıklarını, küçük 

çaplı kurulan işletmelerden çok fazla masraf aldıklarını ifade etmişlerdir.  

       

Tablo 4.Karşılaşılan zorlukların ve Türkiye’den beklentilerin dağılımı 

Zorluk Sıklık % Beklenti Sıklık % 

Ruhsat alma zorluğu 28 51,9 TC Vatandaşı olmak 33 63,5 

Maliye ile yaşanan 

zorluklar 

6 11,1 SSK primi, vergi indirimi  6 11,5 

Kiraların yüksekliği 4 7,4 Oturma izni  3 5,8 

Çalışma izni alma zorluğu 1 1,9 Ruhsat almak 3 5,8 

Malzeme temini 1 1,9 Girişimci desteği  2 3,8 

Muhasebe ücretinin 

yüksekliği 

1 1,9 Çalışma izni almak 2 3,8 

Sorun yaşamadım 13 24,1 Diploma denkliği  1 1,9 

Toplam 54 100 Bankaya hesap açma 1 1,9 
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kolaylığı  

   Ruhsat masrafı indirilsin 1 1,9 

   Toplam 52 100 

 

Suriyeli girişimcilerin Mersin’de işletme kurmaya karar verdiklerin de ilk başlarda Türk 

esnafıyla rekabet ve yasa dışı işletme kurdukları için bir takım sorunlar yaşadıklarını ve aynı 

işi yaptıkları için Mersinli esnafın biraz kıskançlık yarattığını dile getirdiler. İşletmelerini 

kurarlarken sorun yaşamamak adına çok samimi gördükleri dükkanlarını kiraladıkları kişilerin 

adına işletme kurduklarını bunun sonucunda ise dükkan sahibi olarak görünen kişilerin Sosyal 

Güvenlik veya Bağ-Kur primlerini yatırdıklarını ve vergilerini düzenli olarak ödediklerini 

belirtmişlerdir. Suriyeli girişimciler şirket açarken Türkiye’deki TTK'ndan faydalanarak 

yabancı ve Türk sermayeli ortak olarak şirketlerini kurmuş olduklarını belirtmişlerdir. 

işletmelerinin resmi kayıtlara uygun olduğunu gören Türk esnaf, Suriyeli girişimcinin işletme 

kurmasını normal karşılamışlardır.  

 

Tablo 5'den de görülebileceği gibi genel anlamda Suriyeli girişimcilerin işini kurarken Türk 

esnafının olumlu karşıladığı, çok az kısmının tepki gösterdiği görülebilir. Mersin esnafının 

%90 gibi büyük bir çoğunluğun Suriyelilerin iş kurmalarını normal ve olumlu karşıladığı 

söylenebilir. Mersin çok kültürlülüğün olduğu bir kent olup; göçmenlere toleransı yüksek 

şehirlerden birisidir. Türkiye için bu genellenebilir bir özelliktir. Nitekim Türkiye’de göçmen 

girişimciler üzerine yapılan bir çalışmada, Türkiye’de göçmen girişimcilere yönelik ayırım ve 

dışlama yapılmadığı belirlenmiştir (Subanova, 2013). 

 

Tablo 5. Mersin'deki Türk esnafın tepkisi ve Suriye'ye dönme niyeti 

Türk esnafın tepkisi 

(n:47) 

Sıklık % Dönme niyeti (n: 47) Sıklık % 

Genelde iyi karşıladılar 5 10,6 Evet 22 46,8 

İyi karşıladılar 15 31,9 Hayır 17 36,2 

Normal karşıladılar 21 44,7 Kararsız 8 17,0 

Olumsuz karşıladılar 5 10,6    

Yardımcı oldular 1 2,1    

 

Suriyeli girişimcilere "savaş sonrası Suriye’ye dönmek istiyor musunuz?” sorusu da 

sorulmuştur. Yarıya yakını dönmek isterken, %36’sı dönmek istememektedir. Tablo 6, 

Suriyelilerin ülkelerine dönmeyi isteme nedenlerini göstermektedir. Dikkat edilirse bu 

nedenler arasında burada bize kötü davranılıyor ibaresi bulunmamaktadır. Dönmek 

isteyenlerin ifadelerini toparladığımızda “Mersin çok pahalı, burada geçinemiyoruz. Suriye 

bizim vatanımız herkes vatanını ister evlerimiz, arabalarımız, dükkanlarımız, bağımız, 

bahçemiz tüm mal mülkümüz orada. Biran önce savaş biter ve gideriz.” temennisi 

içindedirler. Kalmak isteyenler ise, Türkiye’de yaşamaktan memnun olduklarını ve Suriye’de 

savaşın kolay kolay bitmeyeceği inancı nedenleriyle dönme niyeti taşımadıklarını beyan 

etmişlerdir.  

 

 

Tablo 6.Dönme niyetine ilişkin bulgular 
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Dönme nedenleri (n:52) Sıklık % Kalma nedenleri (n:30) Sıklık % 

Malvarlığım orada 9 18,0 Türkiye'yi seviyorum 6 20,0 

Türkiye'de hayat pahalı 8 16,0 Suriye'de şartlar kolay 

düzelmez 

6 20,0 

Vatanım 7 14,0 İşler iyi giderse 3 10,0 

Savaş biterse dönerim 6 12,0 Türkiye güzel 3 10,0 

Türkiye'de kiralar yüksek 5 10,0 Türkiye'de mutluyuz 3 10,0 

Akrabalarım orada 4 8,0 Türkiye'de düzen kurdum 2 6,17 

Türkiye'de kazanç az 2 4,0 İşim burada 1 3,3 

Suriye güzel 2 4,0 Suriye'deki malvarlığımı satıp 

buraya yerleşeceğim 

1 3,3 

Suriye'de işler daha iyi 1 2,0 

Suriye'de şubemiz var 1 2,0 Türkiye'de malvarlığı 

edindim 

1 3,3 

Her iki ülkede işe devam 

edeceğim 

1 2,0 Çocuklar burada okuyor 1 3,3 

İşim orada 1 2,0 TC Vatandaşı verilirse 1 3,3 

Maliye çok sorun yaratıyor 1 2,0 Kanada kabul ederse 1 3,3 

Suriye'de şartlar iyileşirse 1 2,0 ABD kabul ederse 1 3,3 

Türkiye'de çalışma saatleri uzun 1 2,0    

Toplam 50 100 Toplam 30 100 

  

 

SONUÇ 

 

Suriyeli (mülteci) esnafın sorunlarına odaklanan bu araştırmanın bulguları şu şekilde 

özetlenebilir: Suriyeli esnafın büyük çoğunluğu erkektir ve evlidir. Yarısı üniversite mezunu 

olup; İngilizce bilmektedir. Türkçeyi iyi düzeyde bilenlerin ¼ olduğu söylenebilir. Büyük bir 

çoğunluğu iç savaş nedeniyle 2013 yılından sonra Türkiye’ye gelmişlerdir. Suriyeli mülteci 

esnaflar Mersin’de yaşamaktan mutluluk duyduklarını buranın havasının suyunun, denizinin, 

güzel olduğunu ve Mersinli vatandaşların genel anlamda Suriyeli mültecilerle bir sorun 

yaşamadıklarını, bu yüzden Mersin’de olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirmişlerdir. 

 

Suriyeli esnafın 2015 yılından buyana iş kurma faaliyetlerini artırdığı görülmüştür. Esnaf 

işletmeleri olmaları ve Türk müşteri sayısının azlığı nedenleriyle günlük cirolarının 1000.-TL 

ve altı olduğu belirtilmiştir. Yarıdan fazlası karlı olduğunu belirtirken %38’i zarar ettiğini 

belirtmiştir. Genellikle kendi vatandaşlarının alış-veriş yaptığı söylenebilir. Ancak ön yargının 

zaman içinde azaldığı da ifade edilmiştir.  

 

Suriyeli esnafın çoğu Mersinli esnafından ve yerel halktan tepki görmediğini iş kurma 

girişimlerini olumlu/iyi karşıladıklarını belirtmiştir. Görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, 

Mersinli esnaf kayıt dışı iş kuranlara haksız rekabet nedeniyle tepki vermektedirler. İşyeri 

kiralarını Suriyeliler çok yüksek bulmaktadırlar. Suriyeli esnaftan daha yüksek kira bedeli 

alınmaktadır. Bu durumun farkında olan Suriyeli esnaf çaresiz kiralamaktadır. Suni kira artışı 

Türk esnafı da olumsuz etkilemektedir. Türk esnaflarda kendilerine yansıyacak bu artışlardan 

rahatsızlık duymaktadırlar. 
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Suriyeli esnafın genelinin esnaflık tecrübelerinin olduğu görülmüştür. Dört esnaftan biri farklı 

mesleklerden esnaflığa geçmiştir. Faaliyet konuları daha çok bakkal, dükkan, market, cafe ve 

lokanta gibi yeme içme işi olduğu söylenebilir. 

 

Belediyeden ruhsat alma zorluğu, bürokratik zorluklar ve zabıta ile tabela sorunu en sık 

belirtilen sıkıntılardır. Kiraların özellikle Suriyeli olunca daha yüksek istenmesi görüşmelerde 

sıkça dil getirilmiştir. Devletten oldukça memnun olup TC vatandaşı olmak isteyenler 

çoğunluktadır. 

 

Suriyeli esnafın yarıya yakını, mal varlığının Suriye’de olması, Türkiye’yi pahalı bulması ve 

kendi vatanı olması gerekçeleriyle dönme isteği belirtmiştir. %36’sı ise savaş bitse de 

dönmeyeceğini belirtmiştir. Türkiye’de yaşamaktan duyduğu memnuniyeti, devletin 

kendilerine iyi baktığı ve ülkelerindeki savaşın kolay kolay bitmeyeceği inancını dönmeme 

nedenleri olarak göstermişlerdir. 

 

Suriyeliler kendi ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’de yaşam mücadelesi 

vermektedirler. Suriyeli esnaf, enerjisini, zamanını, deneyimini ve birikimini iş kurarak 

değerlendirmekte ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Onlara bu yaşam 

mücadelelerinde ve girişimlerinde destek olmanın bir insanlık görevi olduğu aşikardır. 

Gaziantep Ticaret Odası, Suriyeli şirketlerin faaliyetlerinde yardımcı olmak için oda 

bünyesinde ‘Suriye Masası’ oluşturmuştur. (www.ekonomifinans.com/mülteci-tuccarlar) Aynı 

şekilde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları bünyelerinde bu tip masalar oluşturulabilir. Mülteci 

girişimcilere vatandaşlık verilerek kendi adlarına iş kurmaları sağlanabilir. Böylece kayıt 

dışılık da önleyebilir. Bundan sonraki araştırma Türk esnaf perspektifinden Suriyeli girişim ve 

girişimciler olabilir. 

 

Göçmen girimciler ekonomiye canlılık getirmeleri yanı sıra ilişki ağlarının ve sosyal 

etkileşimin güçlenmesinde, ön yargıların yıkılmasında ve dünya barışına katkı sağlamakta 

önemli rol oynamaktadırlar. Bu nedenlerle göçmen mülteci girişimciler üzerine yapılan 

araştırmalar onları anlamaya ve doğru politikalar belirlemeye katkı sağlayacaktır. Göçmen 

mülteci girişimcileri anlamaya dönük çalışmalar doğru destekler sunulması açısından da 

önemlidir.   
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ÖZET: Ülkelerin uygulamış olduğu iktisat politikaları, ya iktisadi bir hedefe ulaşmayı ya da iktisadi 

bir soruna çözüm üretmeyi amaçlar. Bu amaca ulaşmada uygulayacağı politikalar, para ve maliye 

politikasıtürleri  olaraksınıflandırılmaktadır.Para politikası uygulayıcısı olan merkez bankalarının 

öncelikli amaçları birbirinden farklılık göstermekle birlikte, yaygın olan öncelikli hedef, fiyat istikrarı 

ve tam istihdamı sağlamaktır.Bu hedeflere ulaşmada uygulanan farklı para politikası stratejileri 

mevcuttur.Bu stratejilerden biri de enflasyon hedeflemesi stratejisidir.Türkiye, bu stratejiyi 2002-2006 

yılları arasında örtük, 2006 yılı sonrasında ise açık enflasyon hedeflemesi şeklinde uygulamaktadır.Bu 

çalışma, küresel ve ulusal boyutlu iktisadi gelişmeler karşısında  makro ekonomik istikrarı tesis etmesi 

adına  uygulanan para politikası stratejilerinden enflasyon hedeflemesinin uygulandığı süre zarfında 

bir performans değerlendirmesi yapmayı amaçlamaktadır. Araştırma sonucunda, 4651 sayılı Merkez 

Bankası Yasası gereğince Merkez Bankası’nın nihai hedefi olan fiyat istikrarını tesis etmede,2008 

Finansal Krizi öncesinde enflasyon hedeflemesi stratejisinin kısmen başarılı olduğu, 2008 Finans Krizi 

sonrasında ise  makro ekonomik istikrarı tesis etme adına tek başına başarılı olamadığı görülmüştür. 

Bu gelişmeler, enflasyon hedeflemesi stratejisinin performansını sorgulayıcı bir takım gelişmelere yol 

açmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Para Politikası Stratejisi, Fiyat İstikrarı, Enflasyon Hedeflemesi 

INFLATION TARGETING AS A MONETARY POLICY IN TURKEY: 

YESTERDAY, TODAY AND FUTURE 

ABSTRACT:The economy policies which countries put in the practice intend doing to come at 

economic target or to scop out to economic problem. The policies to aim these goals are categorized 

monetary policy and fiscal policy. The priority goals of central banks which have been put in to 

practice monetary policy range from each other, nonetheless commonly priority goal target price 

stabilization and to provide full employment. There are different monetary policy strategies to meet 

these goals. One of these strategies is inflation targeting strategy. Turkey has put in the practice 

implicit inflation targeting between 2002-2006, open economy inflation targeting after 2006.This 

article, on the basis global and national economic developments, aims at performance rating that 

duration of the practicing  of inflation targeting which being part of the monetary policy strategy, to 

provide macroeconomic stabilization. In the end of research it is  understood  that according to the 

Central Bank law number 4651 on to provide price stabilization  which being final target of the 

Central Bank; the strategy of inflation targeting is been partial succesfully before the 2008 financial 

crisis, on the other hand is not been succsefully solely to provide macroeconomic stabilization after the 

2008 financial crisis. These developments bring on call in the question the performance of inflation 

targeting strategy. 

Keywords: Monetary Policy Strategy, Price Stability, Inflation Targeting 

 

mailto:ilhan.eroglu@gop.edu.tr


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

2896 
 

GİRİŞ 

İlk defa 1989 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmaya başlanan 

enflasyon hedeflemesi rejimi, bu rejimi uygulayan ülkelerde enflasyon oranlarının düşmesi, 

fiyat istikrarını sağlama yolunda önemli başarılar elde edilmesi, büyümenin olumlu yönde 

etkilenmesi, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının artması gibi gerekçelerle, zaman içinde 

giderek artan sayıda ülke tarafından, para politikası stratejisi olarak seçilmiştir.Türkiye, bu 

stratejiyi 2002-2006 yılları arasında örtük, 2006 yılı sonrasında ise açık enflasyon hedeflemesi 

şeklinde uygulamaktadır.Fiyat istikrarını tesis etmede stratejinin2008 Finansal Kriz öncesinde 

kısmen başarılı olduğu, 2008 Finans Krizi sonrasında ise  makro ekonomik istikrarı tesis etme 

adına tek başına başarılı olamadığı görülmüştür. Bu gelişmeler, enflasyon hedeflemesi 

stratejisinin performansını sorgulayıcı bir takım gelişmelere yol açmıştır. 

Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulandığı süre zarfında, Türkiye açısından bir 

performans değerlendirmesi yapmayı amaçlamaktadır.Çalışmada bu doğrultuda, öncelikle 

enflasyon hedeflemesi rejiminin teorik ve kuramsal çerçevesiele alınacaktır.Devamında 

Türkiye’de dönemler itibariyle örtük enflasyon hedeflemesi ve açık enflasyon hedeflemesinin 

performans değerlendirmesine yer verilecek ve son olarak sonuç ve değerlendirme kısmı yer 

alacaktır. 

1.ENFLASYON HEDEFLEMESİ: TEORİK VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

Fiyat istikrarı, ekonomik aktörlerin ileriye dönük yatırım, tüketim ve tasarrufgibi konularda 

karar alırken, genel fiyat seviyesindeki muhtemel değişiklikleri, artık dikkate almamaya 

başladıkları birdurumu ifade eder(Greenspan, 2001: 1). İstikrarlı fiyatlar, iyi işleyen bir piyasa 

ekonomisinin temel taşıdır. Fiyat istikrarı sağlanamadığında; enflasyonist ortamlarda, 

ekonomide karar alan tüm birimler, yatırım ve tüketim kararlarını alırken sağlıklı karar 

alabilmek için yeterli bilgiye sahip olamazlar, piyasadaki aktörleri geleceği iyi 

öngöremedikleri için finansal piyasaların verimli finansal aracılık yapma yeteneği azalır ve 

dolayısıyla kredi hacminde daralma yaşanır. Ayrıca, yatırımcılar, özellikle uzun vadeli 

yatırımların getiri oranlarına ek olarak enflasyon ortamının yarattığı belirsizlik nedeniyle, risk 

primi talep eder ve yüksek risk primi içeren reel faiz oranlarıda yüksek seyretmeye başlar.  

Enflasyon sonucu yükselenfaizler bir yandan yatırımcı firmaların kredi taleplerini azaltırken 

öte yandan tüketicilerin uzun vadede kredi taleplerini azaltır ve ekonomik birimler 

birikimlerini enflasyondan korumak amacıyla üretken olmayan yabancı para, gayrimenkul 

gibi alanlara kaydırır ve tekrar ekonomideki üretken alanlara dönemezler.Hemen belirtmek 

gerekir ki; yüksek enflasyon yaşayan bir ekonominin dış piyasalarda rekabet gücü zayıflar, 

enflasyon nedeniyle yaşanan belirsizlik sonucunda uzun vadeli yabancı sermayenin ülkeye 

üretken alanlarda kullanılmak üzere girişi azalır ve ekonomiye yurtdışından gelen sermaye 

büyük ölçüde kısa vadeli ve spekülatifolur.Böyle bir durum, dış şoklara karşı ülke 

ekonomisini kırılgan bir hale getirir.Ayrıca, bu süreçte bireylerin karar almada geleceğe 

bakmaktan çok geçmişe endekslenme alışkanlıklarında artış olurve enflasyon atalet 
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kazanır.Fiyat istikrarı ile ilgili söz konusu bu tespitler dünyada fiyat istikrarına büyük ölçüde 

önem verilmesini kaçınılmaz kılmıştır (Serdengeçti, s.2-4). 

Para politikası yapıcısı olarak merkez bankalarının birincil ve öncelikli amacı fiyat istikrarını 

sağlamak ve sürdürmektir.Enflasyon hedeflemesi ise bu amaca ulaşmada uygulanan bir para 

politikası stratejisidir (TCMB, 2005:3).Enflasyon hedeflemesi rejimi, ilk defa 1989 yılında 

Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmaya başlanmış (Mishkin&Posen, 

1997:29)ve zaman içinde giderek artan sayıda ülke tarafından para politikası stratejisi olarak 

seçilmiştir
10
. Bu rejimi uygulayan ülke sayısındaki artışta; enflasyon hedeflemesi rejimini 

uygulayan ülkelerde enflasyon oranlarının düşmesi, fiyat istikrarını sağlama yolunda önemli 

başarılar elde edilmesi, büyümenin olumlu yönde etkilenmesi, ekonominin şoklara karşı 

dayanıklılığının artması ve bu rejimi terketmeyi gerektirecek hiçbir olumsuz sonuçla 

karşılaşılmaması gibi unsurlar etkili olmuştur(TCMB, 2006:11). 

Enflasyon hedeflemesi rejimi; kural benzeri bir politika oluşturmayı içermez.Uygulanması 

düşünülen para politikası seçenekleri hakkında uyumlu bir çerçeve sağlar (Bernanke, 2003) ve 

her ülkenin kendine özgü tarihsel, kültürel, ekonomik ve siyasi koşullarına göre 

şekillendirebileceği esnek bir yapı sunar (TCMB, 2006:11). 

Enflasyon hedeflemesi rejiminin bir para politikası stratejisi olarak uygulanmasında bazı 

temel unsurlar önem arz etmektedir.Enflasyon hedeflemesi rejimibeş ana unsuru kapsar 

(Mishkin, 2000:1-2): 

1) Orta vadeli rakamsal enflasyon hedeflerinin kamuoyuna ilan edilmesi,  

2) Para politikasının birincil amacının fiyat istikrarı olarak belirlenmesi ve buna 

bağlı olarak ilan edilen diğer hedeflere ulaşılma konusunda kurumsal bir taahhüt 

içermesi, 

3) Para politikası araçlarına ilişkin kararlar alınırken, sadece parasal büyüklükler ya 

da döviz kuru gibi değişkenleri değil, enflasyonu etkileyebilecek her türlü 

bilgiyeyer verilmesi, 

4) Para otoritelerinin planları, amaçları ve kararları hakkında kamu ve piyasalar ile 

iletişimegeçilerek bu sayede para politikası stratejisinin şeffaflığınınartırılması, 

5) Enflasyon hedeflerine ulaşması konusunda merkez bankasının hesap 

verebilirliğinin artırılması. 

Enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanabilmesi için Mishkin tarafından belirtilen beş ana 

unsura ilave olarak çok sayıda ön koşulun varlığından söz edilir.Literatürde en çok bahsi 

                                                           
10

2016 yılı itibariyle enflasyon hedeflemesi uygulayan ülkeler:Arnavutluk, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, 
Bangladeş, Belarus Cumhuriyeti, Botsvana, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Kolombiya, Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, 
Dominik Cumhuriyeti, Euro Bölgesi, Gürcistan, Gana, Guatemala, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, 
İsrail, Jamaika, Japonya, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Malavi, Meksika, Moldova, Moğolistan, Mozambik, Yeni 
Zelanda, Nijerya, Norveç, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Samoa, Sırbistan, 
Güney Afrika, Güney Kore,  Sri Lanka, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye, Uganda, Ukrayna, İngiltere, Uruguay, 
Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Batı Afrika Ekonomik Topluluğu, Batı Afrika Ülkeleri, Zambiya (Central 
Banks News, 2016). 
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geçen ön koşullar; kurumsal bağımsızlık, gelişmiş analitik kapasite ve teknik altyapı, 

ekonomik yapı, sağlıklı bir finansal sistem, mali baskınlığın olmaması olmak üzere beş 

kategoriye ayrılabilir (Batini&Laxton, 2006:20-21; Allen vd., 2006:18; Tutar, 2005:9). 

(i) Kurumsal bağımsızlık: Kurumsal bağımsızlıktan kastedilen, merkez bankasının 

para politikası hedeflerini belirlemede bağımsız olması anlamına gelen amaç 

bağımsızılığı değil, hedeflenen enflasyon oranına ulaşabilmek için kullanacağı 

para politikası araçlarını serbesteçe belirleyebilmesi ve kullanabilmesi anlamına 

gelen araç bağımsızlığıdır (Tutar, 2005:9). 

(ii) Gelişmiş analitik kapasite ve teknik altyapı: Enflasyon hedeflemesi rejiminin 

veri gereksinimi alternatif rejimlere kıyasla daha fazladır ve para otoriteleri 

enflasyon tahmini için iyi geliştirilmiş bir kapasiteye sahip olmak zorundadırlar 

(Allen vd., 2006:18).Bu bağlamda,merkez bankasının enflasyon 

hedeflemesindeki başarısında, bankanın ekonomik ve finansal verilere, analitik 

kapasiteye, tahmin üretme ve modelleme  kapasitesine ve aktarım 

mekanizmasına ilişkin yeterli bilgiye sahip olması büyük önem taşımaktadır 

(Kara&Orak, 2008:21). 

(iii) Ekonomik yapı:Enflasyon hedeflemesi rejiminin başarıyla ugulanabilmesi için, 

yönetilen/yönlendirilen fiyatların tüketici fiyat endeksi içindeki payının düşük 

olması, ekonominin emtia fiyatları ve döviz kuruna karşı çok hassas olmaması 

ve dolarizasyonun minimum seviyede olması gerekir (Batini&Laxton, 2006:21; 

Kara&Orak, 2008:21). 

(iv) Sağlıklı bir finansal sistem:Parasal aktarım mekanizmasının iyi çalışması ve 

finansal istikrarın belirli ölçüde sağlanmış olması için, bankacılık sektörünün 

güçlü olması ve sermaye piyasalarının gelişmiş olması gerekmektedir (Allen vd., 

2006:18). 

(v) Mali baskınlığın olmaması: Mali baskınlığın olmaması,maliye politikasının para 

politikası üzerinde belirleyici ya da ciddi şekilde bir kısıtlayıcı etkisinin 

olmadığı durumu ifade eder (Masson vd., 1997:8).Mali baskınlığın olmadığı bir 

ortamda, kamunun merkez bankası kaynaklarına çok az veya hiç başvurmaması, 

hükümetin geniş tabanlı gelire sahip olması, dolayısıyla senyoraj gelirlerinin 

ortadan kaldırılması ve mali piyasaların devlet borçlanma araçlarını emebilecek 

derinlikte olması gerekmektedir. Bu koşullar sağlanmadığı takdirde, mali 

kaynaklı enflasyonist baskılara karşı kırılgan hale gelen bir ülkede, emek ve 

sermaye piyasaları fiyatlandırmalarında kullanılan endekslerde tutarsızlıklar 

meydana gelmektedir. Ayrıca mali baskınlık, monetizasyon yoluyla finanse 

edilen yüksek bütçe açıklarına neden olmaktadır (Tutar, 2005:15). Gelişmekte 

olan ülkelerde, kamu borç stokunun yüksek boyutlara ulaşması nedeniyle, 

monetizasyon tehlikesinin sürmesi, mali baskınlığın azaltılmasına yönelik 

tedbirlerin göreli olarak daha çok gündeme getirilmesini gerektirmektedir. 

Bilindiği gibi, iç borçla finanse edilen büyük bir bütçe açığı, kamu borçstokunun 

milli gelire oranını artırarak, reel faizlerin yükselmesine neden olur ve reel faiz 
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oranları ekonominin reel büyüme hızını aşmaya başlar. Bu şartlar altında, 

başlangıçta monetizasyon olmasa da, finansmanı iç borçla sağlanan bir bütçe 

açığı politikası eninde sonunda monetizasyona yol açacağı için  enflasyonist bir 

politika olmaktadır. Ancak, aşırı bir kamu borç stoku yüksek faiz anlamına 

geldiği için, iç borçla finanse edilen bir bütçe açığı, monetizasyona hiç 

başvurulmasa bile enflasyonist nitelik taşır, bu durum da gelecekte yüksek bir 

enflasyon beklentisine neden olur (Yay, 2006:10; Erdoğan, 2005:44). 

Enflasyon hedeflemesi rejiminde para politikasının temel aracı kısa vadeli faiz 

oranlarıdır.Merkez bankaları, ekonomi üzerinde kısa vadeli faiz oranlarını kullanarak çeşitli 

kanallardan etkili olmaktadırlar.Bu nedenle enflasyon hedeflemesi rejiminde şekil 1’de 

görüldüğü gibi parasal aktarım mekanizması, merkez bankalarının kısa vadeli faizleri 

kullanarak enflasyonu hangi kanallardan ve ne ölçüde etkilediği bilgisini 

kapsamaktadır(Kara&Orak, 2008:24). 

Şekil 1: Geleneksel Aktarım Mekanizması 

 

                                           Kaynak:Yılmaz, 2010:39. 

Merkez bankasının faiz oranları; yurtiçindeki diğer banka ve finans kurumlarının kendi 

müşterilerine uyguladıkları faizler üzerinde etkili olur. Bu uygulama piyasa faizlerini 

etkileyerek bankalardan alınan kredi hacmi, hisse senedi, bono ve döviz gibi varlıkların 

fiyatları üzerinde etkili olur.Bu uygulama beklentileri, beklentiler de ileriye dönük yatırım, 

tüketim ve fiyatlama kararlarını etkiler (TCMB, 2006:26).Ayrıca, aktarım mekanizmasına 

döviz kuru kanalını da ilave etmek gerekir.Zira, açık ekonomi şartlarında döviz kuru, yerli-

yabancı mallar arasındaki nispi fiyat yapısını etkilemekte, bu da mallara olan iç-dış talep 

üzerinde etkili olmaktadır (Acet, 2009:25).Ancak, merkez bankasının faiz kararları, bu 

kanallar yoluyla toplam talebi ve enflasyonu hemen etkileyemez. Politika değişikliklerinin 

yapılan sözleşmelere ne kadar sürede yansıyacağı, bireylerin tüketim alışkanlıklarını ne kadar 

zamanda değiştirecekleri gibi unsurlar nedeniyle etkilerini ancak karar alındıktan sonra belirli 

bir gecikme süresi sonunda gösterebilir. Aktarım mekanizmasındaki gecikme nedeniyle, 
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merkez bankaları enflasyondaki olası değişmelere karşı gerekli tedbirleri önceden alarak 

harekete geçmektedir (TCMB, 2006:26). 

2.TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİ 

Yüksek enflasyon olgusu ülkemiz ekonomisinin 1970’li yıllardan itibaren çözemediği en 

önemli problemdir.Enflasyonun yarattığı belirsizlik ortamı, gerek yurtiçi gerek yurtdışından 

ülkeye yapılan yatırımları olumsuz etkileyerek istikrarsız büyüme ortamına neden olmuş ve 

bu ortam da ekonominin kaynaklarının verimli kullanılmasına engel oluşturmuştur. Dalgalı ve 

kronik enflasyonun milli paramıza olan güveni azaltması nedeni ile reel faizler yüksek  

seyretmiş, diğer yandan temelde kamu açıklarının kontrol altına alınamamasından 

kaynaklanan yüksek reel faizler, kamunun finansal dengesinin daha da kötüleşmesine yol 

açmıştır. Gelinen noktada, enflasyonun faizleri yükseltmesi nedeni ile kamunun finansman 

açığını enflasyon yaratarak çözme imkanı kalmamış, finansman açıklarının daha da 

büyümesine neden olmuştur (Erçel, 1999).2001 Krizi ile birlikte, enflasyon oranının 

%35’lerden %70’lere kadar artış gösterdiği, reel GSMH’ nın da %9,5 küçüldüğü bir ortamda 

Türkiye, gerek diğer ülke örneklerinin başarısı gerekse de diğer stratejilerin geçmişte 

tüketilmesi nedeni ile, enflasyon hedeflemesi stratejisine geçilmesine yönelik olarak 

politikalarını oluşturmaya başlamıştır (Akyazı&Ekinci, 2009:346). 

Mayıs 2001’de değiştirilen Yasa ile araç bağımısızlığını kazanan Merkez Bankası’nın temel 

amacı, fiyat istikrarını sağlamak olmuş ve bu çerçevede 2002 yılında para politikasının ana 

amacını enflasyonu düşürmek olarak belirlemiştir(TCMB, 2002). 2002 yılı başında, parasal 

hedeflemenin bir yan unsur olarak korunduğu örtük enflasyon hedeflemesine geçilmiş, 2006 

yılı başından itibaren ise, açık enflasyon hedeflemesi uygulanmaya başlanmıştır 

(Akyazı&Ekinci, 2008:23). 

2.1. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi’ninDünü (2001-2005) 

TCMB, 2002 yılında temel hedefi olan fiyat istikrarını sağlamak amacıyla örtük enflasyon 

hedeflemesi rejimini uygulamaya başlamıştır.2001 Krizi sonrasındaki mevcut koşullarda 

enflasyon hedeflemesine geçilmesi halinde, rejimin güvenilirliğinin başlamadan sarsılacağı 

düşüncesi ile, gerekli ön koşulların sağlanması ve para politikasını kısıtlayan unsurların 

zayıflaması beklenerek, bu dönemde açık enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş için ön 

koşulların tesisi amaçlanmıştır.TCMB bu süreç içerisinde, para politikasının kurumsal alt 

yapısının iyileştirilmesi konusunda önemli adımlar atmış, kurumsal çerçevesini etkinleştirmiş, 

iletişim politikasını daha net bir şekilde ortaya koymuş, bilgi setini genişletmiş ve analitik 

kapasite ve teknik alt yapısını geliştirmiştir.Bu dönemde enflasyon hedefleri yıllık bazda 

Hükümet ile birlikte saptanmıştır.TCMB, 2002-2005 yılları arasında uyguladığı örtük 

enflasyon hedeflemesi stratejisi çerçevesinde faiz oranlarını temel politika aracı olarak 

seçmiştir.Para tabanına ek bir nominal çapa olarak(TCMB, 2013:16; Yılmaz, 2010:11-

16),para tabanı için dönemler itibariyle, enflasyon hedefi ile tutarlı hedefler konulmuş, ancak 

para politikası kararlarında para tabanı gelişmelerinden ziyade, asıl olarak gelecek dönem 
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enflasyonuna ilişkin gelişmelerin belirleyici olması öngörülmüştür.Bu ikili strateji ile, 

enflasyondaki düşüş sürecinde ve para ikamesi olgusu nedeni ile, para talebinin tahminindeki 

zorlukların ve son yıllarda parasal büyüklükler ile enflasyon arasındaki ilişkide görülen 

zayıflamanın yaratacağı sorunların giderilmesi, ve dolayısıyla örtük enflasyon hedeflemesinin 

para tabanı yanında güçlü bir çapa işlevi görmesi amaçlanmıştır (TCMB, 2003). 

Tablo 1: Örtük Enflasyon Hedeflemesi Dönemi 

 
Hedeflenen 

Enflasyon 

Gerçekleşe

n 

Enflasyon 

Büyüme 

Oranı 

(GSYH, 

Yıllık 

Reel % 

Değişim

) 

İşsizlik 

Oranı 

KKB

G/ 

GSYİ

H 

Toplam 

Kamu Net 

Borç 

Stoku/GSY

H 

Cari 

İşlemler 

Dengesi/ 

GSYH(%) 

TCMB 1 

Hafta  

VadeliRepo 

Faiz 

Oranları* 

Bankacılık 

Sektörü 

Toplam 

Kredi 

Hacmi % 

Değişim 

2001 - 68,5 -5,7 - 12,1 66,4 1,9  - 

2002 35 29,7 6,1 - 10,0 61,5 -0,3 44,00 - 

2003 20 18,4 5,2 - 7,3 55,2 -2,5 26,00 - 

2004 12 9,3 9,4 - 3,6 49,1 -3,6 18,00 - 

2005 8 7,7 8,4 9,5 -0,1 41,7 -4,4 13,50 56,8 

Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TUİK verilerinden 

oluşturulmuştur. 
*
2010 yılına kadar referans faiz oranı; TCMB gecelik borçlanma faiz oranıdır.http://www.tcmb.gov.tr. 

 

2002-2005 yılları arasında uygulanan örtük enflasyon hedeflemesi dönemine ilişkin Tablo1 

incelendiğinde, enflasyon rakamlarının düşme trendine girdiği veenflasyon oranlarının düşüş 

gösterdiği bu dönemde büyüme oranlarında ortalama olarak artış gerçekleştiği görülmektedir. 

Türkiye’de para politikasını kısıtlayan en önemli unsurlardan birisi olan mali baskınlık 

sorunun, KKBG/GSYİH ve Toplam Kamu Net Borç Stoku/GSYH göstergelerindeki düşüşler 

ile önemini yitirdiği, mali disiplinin sağlandığı görülmektedir. Mali disiplinin sağlanması ise 

uygulanan politikalara olan güvenin ve etkinliğinin artmasını sağlamıştır.Finansal istikrarı 

gözlemlemede bir gösterge niteliği taşıyan Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi % 

Değişim oranı % 56,8 ile oldukca yüksek sayılabilecek bir orana sahiptir. 

2.2. Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesinin Bugünü (2006-2016) 

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması, dalgalı döviz kuruna geçilmesi, şeffaflığın 

artması, mali derinliğin sağlanması ve enflasyonun makul bir seviyeye indirilmesine rağmen; 

açık enflasyon hedeflemesine uzun bir dönem içerisinde geçilememesinin temel nedeni, mali 

baskınlığın yüksek olmasıdır. Bu sorunun da örtük enflason hedeflemesi döneminde 

giderilmesi ile birlikte, açık enflasyon hedeflemesine geçilmesinin yolu açılmıştır 

(Akyazı&Ekinci, 2009:349).Enflasyon hedefleme sürecinde kamuoyu tarafından kolay 

anlaşılabilirliği ve iletişim açısından avantajları göz önüne alınarak, enflasyon hedefi nokta 

hedef olarak belirlenmiştir.Toplumun her kesimi tarafından kolaylıkla takip edilebildiği ve 

günlük yaşam maliyetini iyi ölçen bir gösterge olduğu için, enflasyon hedefinin Tüketici Fiyat 

Endeksi üzerinden tanımlanması tercih edilmiştir (TCMB, 2005:4).
 

Tablo 2: Açık Enflayon Hedeflemesi Dönemi 

http://www.tcmb.gov.tr/
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Hedeflenen 

Enflasyon 

Gerçekleşen 

Enflasyon 

Büyüme 

Oranı 

(GSYH, 

Yıllık 

Reel % 

Değişim) 

İşsizlik 

Oranı 

KKBG

/ 

GSYH 

Toplam 

Kamu Net 

Borç 

Stoku/GSYH 

Cari 

İşlemler 

Dengesi/

GSYH 

(%) 

TCMB 1 

Hafta 

Vadeli 

Repo 

Faiz 

Oranı* 

 

Bankacılık 

Sektörü 

Toplam 

Kredi Hacmi 

% Değişim 

2006 5 9,7 6,9 9,0 -1,9 34,0 -5,9 17,50 40,2 

2007 4 8,4 4,7 9,2 0,1 29,5 -5,7 15,75 27,9 

2008 4 10,1 0,7 10 1,6 28,2 -5,3 15,00 29,8 

2009 7,5 6,5 -4,8 13,1 5,1 32,5 -1,8 6,50 7,1 

2010 6,5 6,4 9,2 11,1 2,4 28,9 -6,1 6,50 33,7 

2011 5,5 10,4 8,8 9,1 0,1 22,4 -9,6 5,75 29,5 

2012 5 6,2 2,1 8,4 1,0 17,0 -6,1 5,50 16,2 

2013 5 7,4 4,2 9,0 0,5 12,6 -7,7 4,50 32,1 

2014 5 8,2 3,0 9,9 0,6 10,7 -5,4 8,25 18,0 

2015 5 8,8 4,0 10,3 0,0 8,2 -4,5 7,50 20,4 

2016 5 7,16 
3,1 

 
10,7 - 7,2 - 7,50 - 

Kaynak: TCMB, Hazine Müsteşarlığı,  Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TUİK veriler ile 

oluşturulmuştur.
 

*
2010 yılına kadar referans faiz oranı; TCMB gecelik borçlanma faiz oranıdır.TCMB (2010).

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi enflasyon rakamları 2009, 2010 ve 2012 yılları haricinde 

hedeflenen rakamların yukarısında kalmıştır.2006-2008 döneminde büyük ölçüde, para 

politikası kontrolü dışındaki gelişmelerden dolayı hedeflenen enflasyon oranlarına 

ulaşılamamıştır. 2006 Mayıs-Haziran dönemindeküresel likidite koşullarının gelişmekte olan 

ülkelerin mali varlıklarına olan talebin düşmesi ve sermayelerin bu ülkelerden çıkmaya 

başlaması,Türkiye’de enflasyon hedeflemesinin maruz kaldığı ilk ciddi şok olmuştur ve 

uluslararası piyasalarda yaşanan bu finansal türbülans enflasyon ve enflasyon beklentilerinin 

kontrolden çıkmasına neden olmuştur. Bu dönemde Yeni Türk Lirası’nın bir ay içinde 

yaklaşık yüzde 30 civarında değer kaybetmesi, döviz kuru geçişkenliğinin geçmiş dönemlere 

kıyasla daha düşük seviyede olmasına rağmen enflasyonda bir artışa neden olmuştur. Yine 

2006-2007 yıllarında tüketici fiyat endeksinin yaklaşık yarıya yakın bölümünün gıda, enerji 

ve yönetilen/yönlendirilen fiyatlar gibi para politikasının kontrolü dışında oluşan unsurlarda 

gerçekleşen, yüksek oranlı artışlar enflasyon üzerinde kontrolü sınırlayan nedenler 

olmuştur.Haziran 2006’da Merkez Bankası, bu bozulmanın fiyatlama davranışları üzerinde 

kalıcı etkiler oluşturmaması amacı ile parasal sıkılaştırmaya giderek politika faiz oranlarında 

175 baz puan artırıma gitmiştir.Uygulanan bu parasal sıkılaştırma, 2007 yılının ikinci 

yarısından itibaren iktisadi faaliyetler üzerinde etkisini göstermeye başlamış ve ekonomide 

yavaşlama görülmüştür (Kara&Orak, 2008:54-55). 

2014 ve 2015 yıllarında Türk lirasında gözlenen değer kaybı sonucunda temel mal 

fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarında olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen yukarı 

yönlü hareket enflasyonu olumsuz yönde etkilemiştir. Temkinli para poltikası duruşunu 

sürdüren TCMB, iç ve dış belirsizliklerin azalması ile birlikte politika faizlerinde ölçülü bir 

şekilde indirime gitmiştir (TCMBa, 2014; TCMBb, 2014).İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki 

artışlar gerek doğrudan gerekse yemek hizmetleri fiyatları üzerindeki etkileri nedeniyle 
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tüketici enflasyonunun artışına, dolar cinsinden ithalat fiyatlarında gerçekleşen düşüşlere 

rağmen döviz kurundaki gelişmeler ise enflasyon üzerinde maliyet yönlü baskılara neden 

olmuştur (TCMB, 2015). 

Enflasyonda 2015 yılının son çeyreğindeki artışın ardından, gıda fiyatlarında görülen düşüş ve 

döviz kurlarının yıllık enflasyon üzerindeki birikimli etkilerinin azalması enflasyonda bir 

iyileşme sağlamıştır.Emtia fiyatlarında süren gerilemeyle enerji maliyetlerindeki düşüşün 

ithalatı azaltması, Avrupa Birliği ülkelerindeki ılımlı toparlanma eğilimi ve ihracatımızın 

pazar değiştirme esnekliğinin yüksek olması ile ihracatın desteklenmesi sonucunda dış ticaret 

hadlerindeki olumlu gelişmeler, tüketici kredilerinin ılımlı seyri ve uygulanan makroihtiyati 

politikalarcari dengedeki iyileşmenin ana nedenleri arasında yer almaktadır.Ayrıca, mali 

disipilinin sağlanması enflasyonun düşmesine önemli katkıda bulunmuştur. 2016 yılı ilk 

çeyreği sonu itibariyle borç stokunun uzun vadeli yapısı ve ağırlıklı olarak Türk lirası ve sabit 

getirili borç senetleri üzerinden olması, kamu finansmanının dış şoklara karşı dayanıklılığını 

desteklemiştir(TCMB, 2016). Merkez Bankasının uygulamış olduğu  Enflasyon hedeflemesi 

rejiminin 2008  Finans krizi eksenli performan değerlendrimesi göz önüne alındığında 2008 

Finans Krizi öncesinde incelenen makro değişkenlerin  2006 yılı sonrası enflasyon hedeflerini 

tutturamama hususu hariç olumlu bir seyir takip ettiği, 2008 Finans Krizi sonrasında ise krizin 

etkisiyle olumlu seyreden 2009-2010 yılları enflasyon verileri hariç diğer değişkenlerin 

olumsuz yönde seyir takip ettiği görülmektedir.  

Tablo 3: 2008 Küresel Kriz Ve Kur Rejimine Göre Etki Yönleri 
 

KANAL ESNEK KUR REJİMİ SABİT KUR REJİMİ 

Enflasyon Büyüme Enflasyon Büyüme 

Kredi Düşürücü Düşürücü Düşürücü Düşürücü 

Portföy (Kur) Artırıcı Düşürücü Düşürücü Daha sert Düşürücü 

Dış Ticaret Düşürücü Düşürücü Düşürücü Düşürücü 

Net Etki Ülkeye Göre farklı Düşürücü Düşürücü Düşürücü 
Kaynak: TCMB, 2008: 6. 

Bu durum Tablo 3 de de görüldüğü gibi enflasyon hedeflemsi rejiminin önşartı olan esnek kur 

rejiminin de getirdiği avantajla her ne kadar kriz karşısında bu rejimi uygulayan ülkere 

politika esnekliği fırsatı vererek makro ekonomik istikrara olumlu katkı yaptığı düşünülse de 

(Eroğlu&Eroğlu, 2010:69)bu katkının tek başına fiyat istikrarına odaklanmayı gerektiren 

enflasyon hedeflemsi rejimi ile ilerleyen zaman içinde sürekli olamayacğı gerçeğini ortaya 

koymaktadır.  Nitekim Tablo 2’de de görüldüğü gibi, bu süreçteKüresel krize karşı uygulanan 

iktisat politikalarının maliye politikası ayağını oluşturan ve 2009 yılınında uygulanan 

Keynesyen açık bütçe politikalarıyla Kamu kesimi borçlanma gereği oranı artmış olsa da bu 

durumun ilerleyen yıllarda bütçe disiplini çerçevesinde disiplin altına alındığı gözlenmiştir. 

2008 Finans Krizi öncesi olumlu seyir takip eden enflasyon, büyüme oranı, işsizlik oranı, Cari 

açık gibi makro büyüklükler 2008 Finansal Kriz  sonrasında olumsuz  yönde seyrini 

sürdürmüştür.Bu tespit, enflasyon hedeflemsi rejimi ile ilgili geleceğe yönelik beklentileri 

olumsuz etkilemiştir. Finans istikarar göstergesi olarakTCMB’nın referans aldığı cari açık 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

2904 
 

göstergesinin yanında Tablo 2 de de belirtildiği gibi bankacılık sektörü toplam kredi hacmi 

değişim oranları takip edildiğinde  2009 yılına kadar düşüş seyri (2009’ da %7,1) ile olumlu 

bir gösterge niteliği taşırken 2009 sonrasınıda önemli bir sıçrama göstererek %33,7 seviyesine 

ulaşmıştır. TCMB kredi artiş hacimi %15 seviyesinde tutmak istediği hesaba katılırsa (Oktar 

vd, 2013: 19), enflasyon hedeflemesi araçları (kısa vadeli politika faiz oranı) yanında finansal 

istikrar amacını da içine alan makro ihtyati politikalara ragmen, 2015 yılı itibariyle ulaşılan 

%18’lık artış hala kerdi hacmi değişim oranının istenilen düzeyde olmadığına işaret 

etmektedir. 

2.3.Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Geleceği 

2008 Küresel krizi, çıktı istikrarı şeklinde özetlenebilen makroekonomik istikrarı sağlamak 

için fiyat istikrarının yetersiz kaldığını göstermiştir.Zira2000’li yıllarda enflasyon hedeflerinin 

yakalanmasına ragmen 2008 Küresel krizi ile birlikte düşündüğümüzde enflasyon hedeflemesi 

rejiminin tek başına fiiyat istikrarı yanındafinansal istikrarı sağlamaya yeterli olamadığı 

anlaşılmıştır.Yaşanan bu iktisadi gelişmeler temel hedefi enflasyon olan ve amacına ulaşmak 

için politika faizini kullanan merkez bankalarının birden fazla hedefi olması halinde ve bu 

hedeflere ulaşmak için yine birden fazla politika aracı olması gerektiği görüşünü pekiştirmeye 

başlamıştır. Bu çerçevedeekonominin görece fiyat istikrarına sahip olduğu ve büyüdüğü 

dönemlerde bile finansal sistemdeki bazı kırılganlıkların krize yol açtığı, bu bağlamda, fiyat 

istikrarının finansal istikrarı teminedemediğianlaşılmıştır. Gelinen noktada, merkez 

bankalarının fiyat istikrarının yanı sıra finansal istikrarı da sağlaması ve bu doğrultuda para 

politikası araçlarını kullanması gerektiği konusunda genel bir konsensüs oluşmuş vetartışma 

bu noktada görece yeni bir politika niteliği taşıyan makro ihtiyati politikalar çerçevesine 

kaymıştır.Küresel krizle birlikte merkez bankacılığı ve para politikası alanında bazı 

değişiklikler yaşanmış ve enflasyon hedeflemesi stratejisi geri plana atılmış, merkez bankaları 

kredi piyasalarında yaşanan stresi hafifletmek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için 

geleneksel ve geleneksel olmayan para politikalarıuygulanmıştır  (Aslanoğlu, 2015:332-335; 

Akyazı&Al, 2015:375-377). 

2008 Krizi’nin olumsuz etkilerine karşılık geleneksel olmayan para politikalarının 

uygulandığı bu süreçte, TCMB da enflasyon hedefinin yanında, finansal istikrar hedefinin 

önemini vurgulamıştır. Kriz karşısında küresel piyasalarda gözlenen likidite genişlemesi, kısa 

vadeli sermaye girişlerine bağlı olarak cari dengelerin bozulması, krediye hızlı ve kolay 

ulaşımın yol açtığı riskler, dış piyasalarda görülen varlık fiyatlarının aşırı şişmesi ve 

bankacılık uygulamlarının aşırı risk ihtimaliile karşıkarşıya kalınmasıalternatif politika 

arayışlarıda beraberinde getirmiştir. Merkez Bankası, enflasyon ve finansal istikrar olarak 

ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak amacı ile 2010 yılı ikinci yarısından itibaren inşaa ettiği 

yeni politikalarlafiyat istikrarı (enflasyon) hedefine bağlı olarak kullandığı kısa vadeli politika 

faiz oranı aracının yanı sıra, finansal istikrarın da gözetilmesine bağlı olarak, diğer politika 

araçları olan (faiz dışı araçlar); zorunlu karşılıklar, faiz koridoru, likidite yönetimi ve rezerv 

opsiyon mekanizması gibi birbirini destekleyen politika araçlarını kullanmaya başlamıştır. 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

2905 
 

Böyle bir tercihle para politikası yapıcısıfiyat istikrarı hedefi yanında finansal istikrarhedefine 

de ulaşmayı amaçlamıştır (Oktar vd., 2013:11-12.).Gelinen nokta itibariyle, Para politikasında 

temel amaç kabul edilen fiyat istikrarı hedefinde referans kabul edilen enflasyon hedeflemesi 

stratejisi tek başına makro ekonomik istikrarı inşa etmede yeterli olamayacağı yönünde 

yaygın bir kanı yerleşik hale gelmeye başlamıştır. Bu durum, enflasyon hedeflemesi 

stratejisinin, 2008 Finans Krizi süresinde politika yapıcılarına her ne kadar esnek politika 

uygulama fırsatı verdiği vurgusu yapılsadabunun kısa dönemli bir algı olduğu,gelecekte (uzun 

vadede) enflasyon hedeflemesi stratejisinin öngördügü şartların tek başına makro 

ekonomikistikrarı tesis etme adına yeterli olamayacağını ortaya koymaktadır.   

  SONUÇ 

İlk defa 1989 yılında Yeni Zelanda Merkez Bankası tarafından uygulanmaya başlanan 

enflasyon hedeflemesi rejimi, bu rejimi uygulayan ülkelerde enflasyon oranlarının düşmesi, 

fiyat istikrarını sağlama yolunda önemli başarılar elde edilmesi, büyümenin olumlu yönde 

etkilenmesi, ekonominin şoklara karşı dayanıklılığının artması ve bu rejimi terketmeyi 

gerektirecek hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşılmaması gibi nedenlerden dolayı zaman içinde 

giderek artan sayıda ülke tarafından para politikası stratejisi olarak seçilmiştir. 

Ülkemiz ekonomisi 1970’li yıllardan itibaren yüksek enflasyon olgusu ile karşı karşıya 

kalmıştır. Enflasyonun olgusunun neden olduğu ekonomik göstergelerdeki bozulma 

sonucunda ve 2001 Krizi ile birlikte, enflasyon oranının %35’lerden %70’lere kadar artış 

gösterdiği, reel GSMH’ nın da %9,5 küçüldüğü bir ortamda Türkiye, gerek diğer ülke 

örneklerinin başarısı gerekse de diğer stratejilerin geçmişte tüketilmesi nedeni ile, enflasyon 

hedeflemesi stratejisine geçilmesine yönelik olarak politikalarını oluşturmaya başlamıştır. Bu 

doğrultuda Mayıs 2001’de değiştirilen Yasa ile araç bağımısızlığını kazanan Merkez 

Bankası’nın temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak olmuş ve bu çerçevede 2002 yılında para 

politikasının ana amacını enflasyonu düşürmek olarak belirlemiştir. 2002 yılı başında, parasal 

hedeflemenin bir yan unsur olarak korunduğu örtük enflasyon hedeflemesine geçilmiş, 2006 

yılı başından itibaren ise, açık enflasyon hedeflemesi uygulanmaya başlanmıştır.  

Türkiye’nin 2002-2005 örtük enflasyon hedeflemesi performansı değerlendirildiğinde, bu 

dönemde enflasyonu düşürmede etkili bir şekilde başarı gösterdiği, bu başarıya sağlanan mali 

disiplinin de katkıda bulunduğu görülmektedir. Türkiye 2006 yılında geçtiği açık enflasyon 

hedeflemesi döneminin hemen ardındanpara politikası kontrolü dışındaki gelişmelerden 

dolayı hedeflenen enflasyon oranlarına ulaşılamamıştır. 

   2008 Finansal Kriz öncesinde etkileyici bir başarı gösteren enflasyon hedeflemesi 

stratejisinin, 2008 Finans Krizi sonrasında ise  makro ekonomik istikrarı tesis etme adına tek 

başına başarılı olamaması enflasyon hedeflemesi stratejisinin performansını sorgulayıcı bir 

takım gelişmelere yol açmıştır. Gelinen noktada, merkez bankalarının fiyat istikrarının yanı 

sıra finansal istikrarı da sağlaması ve bu doğrultuda para politikası araçları kullanması 

gerektiği konusunda genel bir konsensüs oluşmuş ve tartışma bu noktada görece yeni bir 
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politikaya, makro ihtiyati politikalar çerçevesine kaymıştır.Küresel krizle birlikte merkez 

bankacılığı ve para politikası alanında bazı değişiklikler yaşanmış ve enflasyon hedeflemesi 

stratejisi geri plana atılmış, merkez bankaları kredi piyasalarında yaşanan stresi hafifletmek ve 

ekonomiyi yeniden canlandırmak için geleneksel ve geleneksel olmayan bir para politikası 

uygulamışlardır.Bu gelişmeler bir para politikası stratejisi olarak enflasyon hedeflemesinin 

makro ekonomik istikrarı tesis etmede sihirli bir strateji olmadığını göstermiş, 2008 Küresel 

Krizinin getirdiği istikrarsızlıkları giderme adına mevcut Enflasyon hedeflemesi rejiminin 

revizeye muhtaç bir strateji olduğunu ortaya koymuştur.   
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ÖZET: Büyüme hızının yavaşlaması sonucu ülkelerin uzun yıllar orta gelir düzeyinde kalmaları ve 

yüksek gelir düzeyine ulaşma başarısı gösterememeleri durumu son yıllarda ekonomi literatürüne yeni 

giren “Orta Gelir Tuzağı (OGT)” kavramı ile tanımlanmaktadır. Büyüme hızlarında görülen 

yavaşlamalar geleneksel büyüme modellerinin ekonomik büyümeyi açıklama gücünü zamanla 

azaltırken teknolojik gelişmeleri ve beşeri sermayeyi ön plana çıkaran yeni büyüme anlayışlarının 

ortaya çıkmasına vesile olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, ekonomilerde büyümenin yavaşlaması, güncel tabiriyle orta gelir tuzağı 

sorununun çözümü ve büyümenin devamlılığı açısından beşeri sermayenin önemini ortaya koymaktır. 

Bu amaçla, orta gelir tuzağında bulunan veya en azından böyle bir riskle karşı karşıya olan, içlerinde 

Türkiye’nin de yer aldığı bir grup üst-orta gelirli gelişmekte olan ülkelerin durumu, beşeri sermaye 

göstergesi olarak kabul edilen ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) hesaplanırken de dikkate alınan 

değişkenler aracılığıyla 2010-2014 dönem aralığı için Panel Veri Analiz Tekniği kullanılarak ampirik 

olarak incelenmeye çalışılmıştır. Elde edilen genel sonuçlar, beşeri sermaye unsurlarında zaman 

içerisinde meydana gelen iyileşmelerin, ekonomik büyümenin sağlanması ve büyümenin devamlılığı 

üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu, beşeri sermaye unsurlarının bu ülkelerdeki GSMH büyüme 

oranı üzerindeki değişimin sadece %32’lik kısmını açıkladığını ortaya koymaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Büyüme, Orta Gelir Tuzağı, İnsani Gelişme ve Beşeri Sermaye 

 

THE IMPORTANCE OF THE HUMAN CAPITAL IN ORDER TO ESCAPE FROM MIDDLE 

INCOME TRAP 

ABSTRACT: The middle income trap concept explains a situation of a country that reach a certain 

level of income position and keeps this position for many years. Owing to the fact that decreasing 

growth rates has been undermining the explanatory power of the traditional growth models, the new 

growth models, which emphasized the technological advancement and human capital, have been 

arising in recent years.  

The main aim of this study is to reveal the importance of human capital with regard to the solution of 

the middle income trap and to the sustainable growth. For this, the cases of the upper middle income 

countries such as Turkey which faces the the middle income trap risk  and of the high income 

                                                           
11
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countries were analyzed by using the Panel Data Analyzing Technic, which contains variables in order 

to calculate the Human Development Index, for the period of 2010 – 2014. According to the 

consequences of the analysis, human capital has a positive effect on economic growth and its 

continuity in these countries, and also human capital elements explains 32 % of the GNP growth 

changes. 

Key Words: Sustainable Growth, Middle Income Trap, Human Development and Human Capital. 

 

GİRİŞ 

Gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmında, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda 

yaşanan sorunlar ve bu sorunlara bağlı olarak daha yüksek gelir düzeyine ulaşma konusunda 

yaşanan zaman kayıpları son yıllarda “Orta Gelir Tuzağı (OGT)”  olgusunun sıklıkla dile 

getirilmeye başlanmasına neden olmuştur. Soruna bu açıdan bakıldığında OGT sorununun, 

orta gelir düzeyine sahip ve gelişme mücadelesi içerisinde olan oldukça geniş bir ülke 

grubunu ilgilendirdiği anlaşılmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan sınırlı sayıdaki teorik ve ampirik çalışmalar incelendiğinde, orta gelir 

tuzağına düşmüş yahut böylesine bir riskle karşı karşıya olan ülkelerin, tuzaktan kurtulmaları 

veya böyle bir riskle karşı karşıya kalmamaları açısından atmaları gereken adımlar özetle şu 

şekilde ifade edilmektedir: 

 Katma değeri yüksek mal ve hizmetlerin üretilmesini sağlayacak üretkenlik artışının 

sağlanması, 

 Üretimde ithal teknolojileri ikame edecek yerli teknolojilerin geliştirilmesi, 

 İhracatta ürün çeşitliliğinin artırılması, 

 Ucuz ve niteliksiz emeğe dayalı üretim stratejilerinden, katma değeri yüksek, bilgi-

yoğun ve yenilikçi üretim stratejilerine kayılması, 

 Girişimciliği ve yenilikçiliği destekleyen ve bu tür faaliyetleri özendirici politikaların 

uygulanması, 

 Beşeri sermaye birikimini artıracak gerekli eğitim reformlarının gerçekleştirilmesi, 

 Kurumsal altyapı yetersizliklerinin düzeltilmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, 

 Faktör piyasalarının geliştirilmesi ve emek piyasasında ücret katılıklarını 

yumuşatmaya yönelik reformların yapılması, 

 Ar-Ge ve bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi, 

 Devletin bütün bu süreçlerde uygulayacağı aktif politikalarla üzerine düşen 

sorumluluğu yerine getirmesi. 

Görülüyor ki, orta gelir tuzağından kurtulmak veya böyle bir riskle karşı karşıya kalmamak 

adına atılması gereken adımların çok büyük bir kısmı, sahip olunan insan unsurunun 

niceliksel ve niteliksel özelliklerinin geliştirilmesiyle ilintilidir. Şöyle ki, bir ekonomide bilgi 

yoğun ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi, girişimciliğin ve yenilikçi fikirlerin 

ortaya çıkabilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin yapılabilmesi ve yeni teknolojilerin ortaya 

çıkarılabilmesi, nihayetinde etkin ve verimli bir üretim yapısının oluşturulabilmesi ancak 

nitelikli insan unsurunun varlığıyla mümkün olabilmektedir. 
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Bu çalışmanın amacı ekonomilerde büyümenin yavaşlaması veya güncel tabiriyle OGT 

sorununun çözümünde beşeri sermayenin önemini ampirik olarak ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda, beşeri sermayenin büyümenin devamlılığı üzerindeki etkinliği, içlerinde 

Türkiye’nin de yer aldığı seçilmiş bir grup üst-orta gelirli ülke örnekleri üzerinden 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

1.GELİR GRUPLARI VE ORTA GELİR TUZAĞI 

Dünya Bankası günümüz ekonomilerini gelişmişlik düzeyleri bakımından üç grupta 

toplamaktadır. Dünya Bankası bu sınıflandırmayı yaparken ülkelerin kişi başına Gayrisafi 

Milli Hâsıla (GSMH) düzeylerini dikkate almakta ve hesaplamalarını “Atlas Metodunu” 

kullanarak yapmaktadır. Bu metot, ulusal para birimi cinsinden hesaplanan kişi başı GSMH 

rakamlarının son üç yılın döviz kuru ortalamaları kullanılarak Amerikan Doları cinsinden 

ifade edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu yolla döviz kurlarında meydana gelen 

dalgalanmaların kişi başı GSMH düzeyleri üzerindeki etkileri belirli ölçülerde azaltılmaya 

çalışılmaktadır. Dünya Bankasının 1 Temmuz 2016 tarihinde,2015 yılı verilerine göre revize 

ederek yayınlamış olduğu rapora göre;  kişi başına GSMH düzeyi 1,025$’dan az olan ülkeler 

düşük gelirli, 1,026$-12,475$ aralığında olan ülkeler orta gelirli (1,026$ - 4,035$ gelir 

aralığında olanlar alt-orta gelirli, 4,036$ - 12,475$ gelir aralığında olanlar üst-orta gelirli) ve 

kişi başına GSMH düzeyi 12,476$’dan daha fazla olan ülkeler ise yüksek gelirli ülkeler olarak 

sınıflandırılmaktadır (The World Bank, 2015a). 

Tablo 1: Dünya Bankası Kişi Başına GSMH Düzeyleri Bakımından Ülke Ekonomileri 

Sınıflandırması 

Ekonomiler Kişi Başına Yıllık GSMH 

Düşük Gelirli Ekonomiler 1.025 $ ve daha düşük 

Orta Gelirli Ekonomiler 1.026 $ - 12.475 $ arası 

     Alt-Orta Gelirli Ekonomiler 1.026 $ - 4.035 $ arası 

     Üst-Orta Gelirli ekonomiler 4.036 $ - 12.475 $ arası 

Yüksek Gelirli Ekonomiler 12.476 $ ve üstü 
Kaynak: The World Bank, 2015a. 

Dünya Bankası’nın yapmış olduğu bu sınıflandırmaya göre;  2015 yılı verilerine göre 

dünyadaki 218 ülkeden 31’i düşük gelir grubunda, 52’si alt-orta gelir grubunda, 56’sı üst-orta 

gelir grubunda ve 79’u ise yüksek gelir grubunda yer almaktadır (The World Bank, 2015b). 

Türkiye ise bu metoda göre, 10,840$’lık (satın alma gücü paritesine göre 19,020$) kişi başı 

GSMH değeri ile üst-orta gelir grubunda yer alan bir ülkedir. 

 “Orta Gelir Tuzağı (OGT)” kavramı, iktisadi büyüme ve kalkınma konuları arasına yeni 

girmiş bir konu olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğunu 

ilgilendirdiğinden, iktisat literatüründe ve iktisatçılar arasında önemi hızla artan ve ilgi odağı 

haline gelen güncel bir kavramdır. Literatürde genellikle düşük gelirli ülkelerin bir kez 

fakirlik çemberinden kurtulup, orta gelir kategorisine geçmeleri durumunda devam edecek 

olan büyüme performansıyla belirli bir süre sonra yüksek gelir grubuna çıkacakları yönünde 

yaygın görüş mevcuttur. Bu yaygın görüş, iktisadi büyüme ve kalkınma ekonomisi alanında 

daha çok “yoksulluk tuzağı” olgusunun ön plana çıkmasına ve görece “orta gelir tuzağı” 
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olgusunun ihmal edilmesine sebep olmuştur. Yapılan birçok çalışmada dünyada çok sayıda 

ülkenin yoksulluk tuzağı ile karşı karşıya kaldığı ve yoksulluğunun bu tür ülkelerde nesilden 

nesile geçen bir olgu haline dönüştüğüne vurgu yapılmaktadır (Tho 2013: 107-108; Kharas ve 

Kohli 2011: 281). 

OGT kavramı, ilk olarak 2007 yılında Dünya Bankasında uzman olarak görev yapan Gill ve 

Kaharas tarafından hazırlanmış olan “Bir Doğu Asya Rönesansı: Ekonomik Büyüme İçin 

Fikirler (An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth)” isimli raporla gündeme 

gelmiştir. Gill ve Kaharas tarafından hazırlanmış olan bu raporda özetle; Orta gelir düzeyinde 

bulunan birçok ülkenin, günümüz dünyasında meydana gelen ekonomik değişim ve 

dönüşümlere ayak uydurmakta zorlandıkları ve bu nedenle zengin ülkelerle kıyaslandığında 

daha mütevazı büyüme performansları gösterdiklerine dikkat çekilmektedir. Çalışmaya göre, 

orta gelir düzeyinde uzun yıllar takılı kalmış olan bu tür ülkelerin ortak özellikleri, bir taraftan 

yoksul ülkelere karşı düşük ücretli standart imalat sanayi ürünlerinde rekabet edememek, öte 

yandan yenilikçilik temelli büyüyen zengin ülkeleri ise yakalamakta zorlanmaktır (Gill ve 

Kaharas, 2007: 4-5). Raporda, orta gelirli ülkelerin, yüksek gelirli ülkelerle düşük gelirli 

ülkeler arasında sıkışıp kalmalarına vurgu yapılmakta ve bu durumda olan ülkeler genel 

olarak OGT’ye takılmış olan ülkeler olarak nitelendirilmektedir (Bozkurt, vd., 2014: 24).  

Dünya Bankası tarafından 2012 yılında yayınlanan “Orta Gelirli Büyüme Tuzaklarından 

Kaçınma (Avoiding Middle-Income Growth Trap)” adlı benzer bir raporda; 1950’li yılardan 

bu güne kadar gösterdikleri hızlı ve istikrarlı büyüme performansları sayesinde birçok ülkenin 

düşük gelir düzeyinden kurtulup orta gelir düzeyine ulaşma başarısı gösterdiği 

vurgulanmaktadır. Ancak orta gelir düzeyine ulaşan ülkelerden çok azının yüksek gelirli 

ülkeler gurubuna geçmeyi başarabildiği, diğerlerinin ise OGT diye adlandırılan gelir 

düzeyinde sıkışıp kaldıkları ifade edilmiştir (Agenor, vd., 2012: 1). 

Dünya Bankası tarafından yayınlanan bu çalışmaların ardından orta gelir düzeyinde bulunan 

ülkelerin yaşamış oldukları büyüme sorunları ve bu sorunların bir sonucu olarak 

dillendirilmeye başlanan OGT olgusu, iktisatçılar arasında ilgi odağı haline dönüşmeye 

başlamış ve farklı ülke ve ülke grupları üzerinde yapılan araştırmalar hız kazanmıştır. 

Ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren ve bu ülkelerde yaşanan büyüme 

sorunları üzerine inşa edilen OGT kavramı, gelir gruplarının tespitinde ortaya çıkan farklı 

görüşler ve orta gelir seviyesinde geçirilen süreler dikkate alındığında literatürde farklı 

tanımlamalarla karşılaşmamıza neden olmaktadır. Kesin bir tanımı bulunmamakla birlikte bu 

konuda yapılmış çalışmalarda sıkça kullanılan bazı tanımlamaları şu şekilde özetleyebiliriz; 

 Gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) bakımından kişi başına geliri düzeyi orta gelir 

seviyesine ulaşmış ülkelerin bu gelir bandında sıkışıp kalmaları, yani üst gelir 

seviyesine geçememe durumlarıdır (Yeldan, Taşçı, Voyvoda ve Özsan, 2012: 13) 

 Düşük gelirli bir ülkenin orta gelir düzeyine ulaştıktan sonra ülkenin, büyüme 

sürecinde ortaya çıkan yavaşlamadır (Eichengreen vd. 2012: 46) 
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 Orta gelir seviyesine ulaşmış ekonomilerin, uzun yıllar boyunca bu seviyede takılıp 

kalmalarını ve bir türlü yüksek gelirli ülke grubu seviyesine çıkamamaları 

durumudur (Karahan 2012: 96) 

 Bir ülkenin orta gelir düzeyine ulaştıktan sonra uzun yıllar (Alt-orta gelir grubu 

ülkeler için 28 yıl ve üzeri, üst-orta gelir grubu ülkeler için 14 yıl ve üzeri) bu gelir 

düzeyinde sıkışıp kalması durumudur (Felipe vd. 2012: 26). 

 Bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir seviyesine ulaştıktan sonra durgunluk 

içine girmesi ve bulunduğu gelir seviyesinde sıkışıp kalması durumudur (Eğilmez 

2012) 

 Orta gelirli bir ülkenin üst gelir grubuna geçmekte yetersiz kalması durumudur 

(Yılmaz 2014:2). 

Tanımlamalara bakıldığında OGT olgusunun “sürdürülebilir büyüme” konusunda yaşanan 

sıkıntıların bir ürünü olduğu anlaşılmaktadır. OGT olgusu üzerine bu güne kadar yapılmış 

sınırlı sayıdaki çalışmalar incelendiğinde, yapılan çalışmaların temelde iki ana unsur üzerine 

inşa edildiği görülmektedir. Bu unsurlardan ilki, orta gelir tuzağının nedenleri ile ilgilidir. 

İkincisi ise, orta gelir statüsü için eşik değerin tespiti ve tuzağın nasıl belirlendiği ile ilgilidir. 

1.1. Orta Gelir Tuzağının Nedenleri Üzerine Farklı Yaklaşımlar 

OGT ve tuzağa neden olan faktörler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde bu konuda Lin 

(2001) ve Kharas ve Kohli (2011) tarafından yapılan iki yaklaşımın ön plana çıktığı 

görülmektedir.  

Lin (2001), “Kalkınma Stratejisi, Canlılık ve Ekonomik Yakınsama (Development Strategy, 

Viability, and Economic Convergence)” adlı çalışmasında ülkelerin kalkınma evleri ve 

kalkınma evrelerinde takip edilmesi gereken stratejiler üzerinde durmaktadır. Bu anlamda 

ülkelerin iki temel stratejilerinin olduğunu söylemektedir. Bunlardan birincisi kısaca CAF 

(Comparative Advantage Following) olarak nitelendirdiği “Karşılaştırmalı Üstünlük Takip” 

yaklaşımı, ikincisi ise kısaca CAD (Comparative Advantage Defying) olarak nitelendirdiği 

“Karşılaştırmalı Üstünlük Karşıtı” yaklaşımdır (Islam, 2013: 6). 

Lin çalışmasında; bir ekonominin sanayi / teknoloji yapısının endojen olduğunu ve bunun o 

ekonominin karşılaştırmalı üstünlük yapısı tarafından belirlendiğini savunmaktadır. Az 

gelişmiş ekonomilerin gelişmiş ekonomileri yakalayabilmeleri için, azgelişmiş ülke 

hükümetlerinin sahip oldukları sanayi / teknoloji yapılarının yerine kalkınma stratejilerinde 

karşılaştırmalı üstünlük yapısının iyileştirilmesini hedeflemeleri gerekmektedir. Ülkelerin, 

düşük gelir gurubundan yüksek gelir gurubuna geçmeye çalışırken kalkınma stratejilerinde 

herhangi bir değişikliğe gitmelerine gerek yoktur.  Hükümetler karşılaştırmalı üstünlük 

yapıları tarafından belirlenen karşılaştırmalı avantajlar ile tutarsız bir endüstri / teknoloji 

yapısını seçerlerse, öncelikli sektörlerde faaliyette bulunan firmaları güçsüz olur ve böyle bir 

durumda piyasadaki zayıf firmaları korumak amacıyla piyasa üzerinde baskı kurmak ve 

piyasa fiyatlarına müdahale etmek zorunda kalırlar. Sonuç olarak; yakınsama stratejisi 

böylelikle başarısızlığa uğramış olacaktır (Lin, 2001:1). 
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Kharas ve Kohli (2011), bazı ülkelerin orta-gelir düzeyine ulaştıktan sonra burada takılıp 

kalmalarını bazı Latin Amerika ve Doğu Asya ülkelerini kıyaslayarak açıklamaya 

çalışmışlardır. Yazarlara göre; düşük gelirli ülkeler orta gelir seviyesini yakalayıncaya kadar 

genellikle arz yönlü bir büyüme stratejisi takip etmektedirler. Bu ülkeler başlangıçta düşük 

üretkenliğe dayalı bir üretim anlayışından yüksek üretkenliğe ve ürün çeşitliliğine dayalı bir 

üretim anlayışına geçmek suretiyle düşük gelirli ülke kategorisinden orta gelirli ülke 

kategorisine geçmeyi başarabilmektedirler. Ancak orta gelir seviyesini yakalayan ülkelerin 

büyümeyi devam ettirebilmeleri ve yüksek gelirli ülkeler kategorisine yükselebilmeleri için 

büyüme stratejilerini değiştirmeleri, talep yönlü politikalara yoğunlaşmaları gerekmektedir 

(Kharas ve Kohli, 2011: 284). 

Yazarlara göre bu süreçte Latin Amerika ülkeleri, orta-gelir düzeyini yakaladıktan sonra 

ekonomik büyümenin devamı noktasında gerekli stratejik değişimi gerçekleştirememişlerdir. 

Buna rağmen Doğu Asya ülkeleri, orta-gelir düzeyine eriştikten sonra çok hızlı bir şekilde 

yeni büyüme stratejilerini hayata geçirmeye başlamışlar ve bu stratejiler sayesinde yüksek 

gelirli ülkeler kategorisine yükselebilmişlerdir. Yazarlara göre, Doğu Asya Ülkeleri, özellikle 

Güney Kore (Kore Cumhuriyeti), üç kritik geçişi başarmıştır (Kharas ve Kohli, 2011: 284-

286): 

 Üretimde çeşitlendirmeden üretimde uzmanlaşmaya geçiş 

 Fiziksel sermaye birikiminden ziyade inovasyon ve bilgi yoğun üretim anlayışı 

öncülüğünde büyümeye geçiş (yazarlara göre bunu başarabilmenin temel koşulu, ilk 

ve orta öğretimden yükseköğrenime geçişi başarabilmektir). 

 Merkezi iktisadi yönetimden merkezi olmayan iktisadi yönetime geçiş. 

Yazarlara göre bu üç önemli geçiş süreci, güçlü bir liderlik ve değişim sürecini uzun vadelere 

taşıyabilme becerisi gerektirmektedir. 

1.2. Orta Gelir Statüsü İçin Eşik Değerin Tespitine Yönelik Yaklaşımlar 

Orta gelir seviyesinin tespiti noktasında eşik değerin ne olduğu veya ne olması gerektiği ile 

ilgili literatür incelendiğinde, genellikle sorunun yoksulluğun ölçümü çerçevesinde ele 

alındığı ve eşik değerin kişi başına düşen gelir düzeyi dikkate alınarak belirlenmeye çalışıldığı 

dikkati çekmektedir. Bu anlamda şu ana kadar yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde dört 

farklı yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir. 

Eichengreen, Park ve Shin (2013), yapmış oldukları bir çalışmada; orta gelir tuzağı olgusunu, 

düşük gelirli ülkelerin orta gelir seviyesine ulaştıktan sonra büyüme performanslarının 

yavaşlaması durumu olarak tanımlamışlardır. Çalışmada 1957-2007 dönem aralığı için 

seçilmiş bazı ülkelere ait 2005 sabit fiyatlarıyla kişi başı GSYH düzeyleri dikkate alınmıştır. 

Elde edilen bulgular düşük gelirli ülkelerin orta gelir seviyesine ulaştıktan sonra büyüme 

hızlarının ortalama olarak %2 oranında düştüğünü ve büyümedeki yavaşlamanın kişi başına 

GSYH’nin 17.000$ seviyelerinde iken ortaya çıktığını göstermektedir. Yazarlara göre 

büyümenin yavaşlaması diğer bir deyişle OGT’nin ortaya çıkması için üç koşulun birlikte 
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ortaya çıkması gerekmektedir. Bu koşullar birer denklem yardımıyla şöyle ifade edilmektedir 

(Eichengreen vd., 2013: 5); 

  ցt,t-n ≥ 0,035       (1) 

  ցt,t-n – ցt,t+n ≥ 0.02      (2) 

  yt > 10.000       (3) 

Birinci koşul (1. denklem); yavaşlamadan önceki yedi yıllık bir dönemde kişi başına 

GSYH’deki ortalama büyüme hızının en az %3,5 düzeyinde olması gerekmektedir. İkinci 

koşul (2. denklem); yavaşlama başladıktan sonraki yedi yıllık bir dönemde kişi başına 

GSYH’de ortalama olarak en az %2’lik bir gerilemenin olması gerekmektedir. Üçüncü ve son 

koşul (3. denklem) ise; satın alma gücü paritesine (2005 sabit fiyatları ile) göre kişi başına 

GSYH’nin 10.000$’dan daha büyük olması gerekmektedir. 

Eichengreen, Park ve Shin (2012) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise ülkelerin orta 

gelir tuzağından kurtulabilmeleri diğer bir ifade ile yüksek gelirli ülkeler arasına 

katılabilmeleri açısından üç ana şartı gerçekleştirmiş olmaları gerektiği üzerinde 

durmaktadırlar. Bu şartlar; (1) Ülkenin 2005 yılı sabit fiyatları ile kişi başına düşen 

GSYH’nin 16.000$ veya üzerinde olması, (2) Ülkenin kişi başına düşen GSYH’nin ABD’nin 

kişi başına düşen GSYH’nin %58’ine ulaşması ve (3) Ülkenin toplam GSYH’si içerisinde 

imalat sanayinin payının % 23’e ulaşmış olması gerekmektedir (Eichengreen vd., 2012: 66). 

Felipe, Abdon ve Kumar (2012) OGT olgusuna farklı bir bakış açısı getirmişlerdir. Yazarlar 

OGT olgusunu “alt-orta gelir tuzağı” ve “üst-orta gelir tuzağı” olmak üzere ikiye ayırmak 

suretiyle açıklamaya çalışmışlar ve her bir tuzak için farklı bir tanım ortaya koymuşlardır. 

Yazarlar “Maddison Project” veri tabanından elde ettikleri 1990 yılı sabit fiyatları ile satın 

alma gücü paritesine göre oluşturulmuş olan kişi başına GSYH verilerini kullanarak 1950-

2010 dönem aralığı için 124 ülke üzerinde çalışmışlar ve bu ülkeleri gelir düzeyleri 

bakımından eşik değer belirlemek suretiyle dört gruba ayırmışlardır. Bu ayrıma göre; kişi başı 

GSYH’si 2.000$’ın altında bulunan ülkeler düşük gelirli, 2.000$-7.250$ aralığında buluna 

ülkeler alt-orta gelirli, 7.250$-11.750$ aralığında bulunan ülkeler üst-orta gelirli ve 

11.750$’ın üzerinde bulunan ülkeler ise yüksek gelirli ülkeler olarak sınıflandırılmıştır. 

Yazarlar gelir düzeylerine göre farklı gruplara ayırmış oldukları 124 ülkeyi 1950-2010 dönem 

aralığı için büyüme performanslar bakımından ve zaman içerisinde bu performanslardaki 

değişmeler bakımından değerlendirmeye tabi tutmuşlar ve şu sonuçları elde etmişlerdir 

(Felipe vd. 2012: 26); 

 Eğer bir ülke düşük gelir grubundan kurtulup alt-orta gelir grubuna ulaştıktan sonra 

bu gelir grubunda 28 yıl veya daha uzun bir süre kalmışsa alt-orta gelir tuzağına 

yakalanmış demektir. 

 Bir ülkenin düşük gelir grubundan kurtulup alt-orta gelir grubuna ulaştıktan sonra, 

alt-orta gelir tuzağına yakalanmaması için yıllık kişi başına GSYH artış hızının en az 

%4,7 olması gerekir. 
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  Eğer bir ülke alt-orta gelir grubundan kurtulup üst-orta gelir grubuna ulaştıktan 

sonra bu gelir grubunda 14 yıl veya daha uzun bir süre kalmışsa üst-orta gelir 

tuzağına yakalanmış demektir. 

 Bir ülkenin alt-orta gelir grubundan kurtulup üst-orta gelir grubuna ulaştıktan sonra, 

üst-orta gelir tuzağına yakalanmaması için yıllık kişi başına GSYH artış hızının en az 

%3,5 olması gerekir. 

Woo (2012), 1960-2008 dönem aralığı için seçilmiş bazı ülkelere ait Maddison (2010) 

tarafından hesaplanmış olan Maddison Project veri tabanından elde edilen kişi başı GSYH 

verilerini kullanarak ülkelerin ilerleme durumlarını hesaplamaya çalışmıştır. Çalışmada 

ülkeler Yakalama Endeksi (Catch-Up Index (CUI)) adı verilen ve ülkelerin kişi başına 

gelirlerinin ABD’nin kişi başına gelirine oranlanmasıyla bulunan bir endeks yardımıyla gelir 

düzeyleri bakımından şu şekilde sınıflandırılmaktadır (Woo 2012; 314); 

 CUI > %55 ise ülke yüksek gelirli 

 %55 > CUI  > %20 aralığında ise ülke orta gelirli ve, 

 CUI < %20 olması durumunda ise ülke düşük gelirli bir ülkedir. 

Woo yapmış olduğu çalışmada ABD’yi temel ülke olarak almasının nedenini ABD’nin 

özellikle 1920’li yıllardan beridir dünyanın ekonomik lideri olarak kabul edilmesi olarak 

göstermektedir. Çin, Hindistan, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Malezya olmak üzere 

gelişmekte olan bir grup Asya ülkesi üzerinde yapılan analizler sonucunda; Filipinler’in 

dışında diğer Asya ülkelerinin 1962-2006 yılları arasında CUI endeksi bakımından ortalama 

olarak %7 ile %16 aralığında oldukça iyi bir performans gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Aynı dönem içerisinde özellikle Çin, Tayland ve Malezya’nın yüksek gelirli ülkelere 

yakınsama konusunda oldukça yüksek bir büyüme hızı yakaladıkları, Malezya ve Tayland’ın 

ortalama %4’lük bir büyüme ile grubun en önemli ülkeleri oldukları belirtilmektedir. 

Çalışmadan elde edilen bir başka sonuç ise CUI endeksine göre Brezilya, Meksika, Arjantin, 

Şili, Tayland ve Malezya orta gelir tuzağında bulunmaktadır. Çin ise orta gelir düzeyine 2007-

2008 döneminde daha yeni ulaşabilmiştir (Woo 2012; 315-317) 

Robertson ve Ye (2013), 125 yıllık bir dönemde ortalama %1,8’lik istikrarlı bir büyüme 

performansı sergilemiş olan ABD’yi referans ülke olarak almak suretiyle ülkelerin orta gelir 

tuzağı içerisinde olup olmadıklarının tespitine yönelik olarak ekonometrik bir yaklaşım 

geliştirmişlerdir. Robertson ve Ye, 2010 yılı itibariyle satın alma gücü paritesine göre kişi 

başına GSYH, ABD’nin satın alma gücü paritesine göre GSYH’nin %8 ile %36’sı aralığında 

bulunan ülkeleri orta gelirli ülkeler olarak tanımlamaktadırlar. Bu eşik değerler dikkate 

alındığında Penn World Tables 7.1’ den 1950-2010 dönemi için 189 ülkeden 46’sı orta gelirli 

ülke konumundadır. (Robertson ve Ye 2013: 5) 

Robertson ve Ye, ortaya koymuş oldukları ekonometrik yaklaşım çerçevesinde bir ülkenin 

orta gelir tuzağı içerisinde bulunup bulunmadığını test ederken, dikkate alınan ülkenin doğal 

logaritması alınmış GSYH’sinden yine doğal logaritması alınmış ABD’nin GSYH’sini 

çıkarmakta ve elde edilen yeni seriyi durağanlık analizine tabi tutmaktadırlar. Durağanlık 
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analizi sonucunda elde edilen serinin durağan çıkması durumunda söz konusu ülkenin orta 

gelir tuzağı içerinde bulunduğu ve yüksek gelir grubu ülkelere yakınsama yönünde bir 

gelişme eğilimine sahip olmadığı sonucuna ulaşmaktadırlar (Robertson ve Ye 2013: 3-4). 

2. EKONOMİK BÜYÜME VE KALKINMA SÜRECİNDE BEŞERİ SERMAYENİN 

ÖNEMİ 

2.1. Beşeri Sermayenin Tanımı ve Özellikleri 

Bir ekonominin büyüyebilmesi, gelişebilmesi,  uluslararası piyasalarda rekabet edebilmesi, 

üretimde verimliliğini ve karlılığını arttırabilmesi için sadece fiziksel yatırımlar yeterli 

değildir. Bir ekonomide fiziki sermaye birikimi ne kadar büyük olursa olsun, bu birikimi 

harekete geçirecek nitelikli insan gücü (beşeri sermaye) olmadan sürdürülebilir ve kalıcı 

ekonomik başarıların elde edilmesi mümkün değildir (Gürak, 2006: 78). 

Ekonomik büyüme ve kalkınmada önemi gittikçe artan beşeri sermaye, klasik iktisatçılardan 

başlamak suretiyle günümüze kadar birçok iktisadi çalışmaya konu olmuş ve farklı iktisatçılar 

tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır.  Bartola’ya (1999) göre beşeri sermaye; bireylerin 

gelir yaratabilme becerilerini ifade etmektedir (Bartola, 1999: 56). Jim Saxton’a (2000) göre 

ise beşeri sermaye, bireylerin işgücü piyasasındaki değerlerini arttırmak için kazandıkları 

beceri ve bilgi düzeyidir (Saxton, 2000: 1). OECD ise beşeri sermayeyi “kişisel ve sosyal 

gelişimi sağlayan ve ekonomik refah artışlarını kolaylaştıran, bilgi ve beceri gibi işgücünün 

sahip olduğu yeteneklerdir” şeklinde tanımlamaktadır (Yumuşak ve Bilen, 2000: 82). 

Thurow’a göre ise beşeri sermaye; bir bireyin üretken yetenekleri, bilgi ve becerisidir. 

Thurow’a göre beşeri sermaye, üretilen bir mal veya hizmetin değeri ile ölçülür ve bir bireyin 

beşeri özelliklerinin değeri, üretiminde yer aldığı mal ve hizmetlerin tüketim değeri ile 

özdeştir (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 43). 

Diğer taraftan pek çok çalışmada beşeri sermaye (Human Capital) kısaca, üretime katılan 

işgücünün sahip olduğu bilgi ve becerilerin toplamı şeklinde tanımlanmaktadır (Atik, 2006: 

6). Başka bir ifadeyle beşeri sermaye, üretim süreci ile ilgili olarak toplumdaki bireylerin, 

sahip oldukları bilgi düzeyinin, becerilerinin, yeteneklerinin, tecrübelerinin, işe 

bağlılıklarının, davranışlarının ve değerlerinin ulaştığı düzeyi, öte yandan bireylerin bedensel 

ve zihinsel zindeliğini veya sağlamlığını ifade eden bir kavramdır (Keskin, 2011: 128). 

Ekonomik büyümenin en temel unsurlarının başında gelen beşeri sermaye, eğitimli işgücünün 

bilgi, beceri ve deneyimlerini ifade etmektedir. Beşeri sermaye kavramı iktisat literatürüne 

Adam Smith, Alfred Marshall ve J.S. Mill’in çalışmaları ile girmiş ve sonrasında Denison 

(1962), Schultz (1968) ve Becker (1964) gibi iktisatçıların çalışmaları ile gelişerek bu günkü 

önemine kavuşmuştur (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 43). 

Özellikle 1950’li yıllardan sonra beşeri sermayenin iktisadi büyümedeki yeri, teknolojik 

gelişmelerle beraber önemli ölçüde artmaya başlamış ve beşeri sermaye yatırımlarının 

bireysel ve toplumsal gelişmeye olan etkisi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır. Bu 

açıdan bakıldığında beşeri sermaye faktörünün ekonomik büyüme sürecindeki öneminin 

zamanla anlaşılmaya başlanmasında, ekonomik büyüme konusunda yapılan analizlerinin ve 
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büyümeye neden olan faktörlerin araştırılmaya başlanmasının önemli bir etkisi olmuştur. 

Ekonomik büyümeye neden olan unsurların tespitine yönelik olarak yapılan çalışmaların 

sonucunda, modellerde kullanılan ve geleneksel girdiler olan fiziki sermaye ve işgücü 

tarafından açıklanamayan büyük bir artıkla karşı karşıya kalınmıştır. Şöyle ki; modellerde 

bağımlı değişken olarak kullanılan üretim çıktısındaki değişim, modelde kullanılan bağımsız 

değişkenlerle ve bu bağımsız değişkenlerdeki değişmelerle açıklanamamıştır. Modellerde 

açıklanamayan artık değerin nereden kaynaklandığının araştırılmaya başlanması sürecinde 

beşeri sermaye unsuruna başvurulması, araştırmacıların ekonomik büyümeyi daha iyi 

açıklamalarına olanak sağlamış ve araştırmacılar sonunda beşeri sermayedeki artışın 

ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır (Gökçen, 2006: 5) 

Klasik iktisadi sistemde sermaye, üretime katılan makine ve teçhizat gibi fiziksel değerleri 

nitelemektedir. Ancak, beşeri sermaye ile birlikte sosyal sermayenin de iktisat literatüründe 

yerini almasıyla birlikte sermaye kavramına artık farklı bakılmaya başlanmıştır. Günümüzde 

artık sermaye, üretime pozitif katkısı olan her türlü maddi ve maddi olmayan iktisadi değerler 

olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, fiziki sermayede olduğu gibi beşeri sermaye de varlığı 

nispetinde ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Beşeri sermaye tanımlamalarına 

bakıldığında, beşeri sermaye unsurunun fiziki sermaye unsurundan farklı olduğu 

görülmektedir. Öncelikle beşeri sermaye fiziki sermaye gibi stoklanabilme özelliğine sahip 

olmadığından üretimde kullanılmadığı vakit yok olup gitmektedir. Diğer taraftan beşeri 

sermaye statik olmayıp sürekli yenilenen dinamik bir yapıya sahiptir ve beşeri sermaye 

unsurunun geliştirilmesi için yapılan yatırımlar aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve toplumsal 

yapının gelişmesine de yardımcı olmaktadır ve son olarak beşeri sermaye fiziki sermaye gibi 

yansız değildir (Karagül, 2003: 81-82). 

Schultz (1968) beşeri sermayenin özelliklerini şu şekilde belirtmiştir (Doğan ve Şanlı, 

2003:181); 

 Beşeri sermaye insana yapılan yatırımların bir sonucudur 

 Beşeri sermaye kişiye özgüdür ve kişinin kendisinden ayrılamaz. Fiziki sermaye 

istimlak edilebilir, ama beşeri sermaye kişiden ayrılamaz 

 Beşeri sermaye doğuştan gelen ya da sonradan kazanılan yeteneklerdir 

 Beşeri sermaye görülemez, ancak etkileri gözlemlenebilir. Bu etkiler; 

İçsel Etkiler: bireylerin ve ailelerin refah ve ekonomik verimliliği, okullaşma, 

meslek eğitimi, yükseköğretim ve eğitim gibi çeşitli bilgileri içerir ve bu etkiler 

kişinin kendisine etki eder. 

Dışsal etkiler: yapılan çalışmalar beşeri sermaye yoğunluğunun büyümeye pozitif 

etkide bulunduğunu göstermektedir  

2.2. Ekonomik Büyümenin ve Kalkınmanın Sağlanmasında Beşeri Sermayenin Önemi 

 Geleneksel büyüme modellerinde temel üretim faktörlerinin toprak, işgücü, sermaye ve 

girişimci faktörleri olduğu ve bu üretim faktörlerinin üretimde ölçeğe göre azalan getirilere 

tabi oldukları kabul edilmekteydi. Yirminci yüzyılın başlarında Schumpeter’in “yaratıcı 

girişimci” ve 1960’lı yıllarda Arrow’un “yaparak öğrenme” olarak ele aldıkları beşeri 

sermayenin öneminin kavranması ve büyüme modellerinde yer almaya başlaması oldukça 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

2918 
 

yenidir (Eser ve Ekiz Gökmen, 2009: 45).  Yakın zamana kadar Neo-klasik büyüme teorisi 

kapsamında üretim sürecinde kullanılan sermaye faktörü, yalnızca fiziki sermaye olarak kabul 

edilmiştir. Bu teori, işgücünü üretim sürecinde sabit bir faktör olarak kabul etmiş, işgücünün 

üretkenliğinde ve verimliliğinde zamanla ortaya çıkacak değişmeleri, bir başka ifadeyle beşeri 

sermaye unsurunu modellerde dikkate almamıştır. Bunun yanında, nüfus artışına bağlı olarak 

ortaya çıkacak işgücü artışları ile teknoloji düzeyindeki değişmeler Neo-klasik modellerde 

dışsal bir faktör olarak ele alınmıştır (Şimşek ve Kadılar, 2010: 117-118).  

Daha sonraki zamanlarda bilgi, eğitim, tecrübe, beceri, teknolojik gelişme ve 

motivasyon gibi unsurların üretim içerisindeki etkilerinin artmaya başlamasıyla birlikte bu 

faktörler de sermaye kapsamı içerisinde değerlendirilmeye başlanmıştır.  Bu saymış 

olduğumuz faktörler insan unsurunun niteliksel özellikleri ve üretim sürecindeki rolüyle 

alakalı olduğundan bu durum beşeri sermaye olarak nitelendirilmiş ve üretim sürecinde 

fiziksel sermaye ile birlikte anılmaya başlanmıştır. Bu durum üretim sürecinde kullanılan 

üretim faktörlerinin kapsamının genişlemesine ve daha güncel bir boyut kazanmasına yol 

açmıştır. 

Birçok iktisatçı fikirleriyle ve yapmış oldukları çalışmalarla beşeri sermaye konusuna 

önemli katkılarda bulunmuşlarsa da konunun teorik çatısı ilk kez 1960’lı yılların başında, 

tarımsal üretimde ortaya çıkan artışları, eğitime yapılan yatırımlar sonucunda elde edilen 

avantajlarla açıklamaya çalışan Schultz (1968) tarafından atılmıştır. Schultz’a göre beşeri 

sermaye yatırımları, halkın sahip olduğu faydalı yeteneklerin toplamıdır ve halkın hayat 

standardı ve sağlığı beşeri sermayenin bir parçasıdır. Diğer taraftan Schultz, eğitim 

kurumlarını eğitim hizmeti üreten sanayilere benzeterek, eğitim hizmetlerinin sadece üretim 

değil tüketim yönünün de bulunduğuna dikkat çekmektedir. Geleneksel büyüme modellerinde 

beşeri sermaye unsurunun yeterince incelenmediğine vurgu yapan Schultz,  ekonomistlerin 

gelişen beşeri sermaye unsurunun ekonomide üstlendiği rolü fark edemediklerini, sermaye 

kavramını beşeri sermayeyi de içerdiği halde sadece fiziki sermaye ile sınırlandırdıklarını 

ifade etmektedir (Doğan ve Şanlı, 2003: 179-181). 

1980’li yılların ortalarına gelindiğinde gelişen içsel büyüme teorileri kapsamında, 

sermaye faktörü beşeri sermayeyi de içine alacak şekilde genişletilmiş ve “ölçeğe göre azalan 

getirilerin” bazı ülkeler için geçerli olmadığı ileri sürülmüştür.  Sağlıklı, eğitimli ve nitelikli 

işgücü üretimde sadece verimli olmakla kalmaz, aynı zamanda sermaye ve teknolojinin de 

üretimde daha etkin olarak kullanılmasına vesile olur. Böylece üretimde ölçeğe göre azalan 

getiriler yerine artan getiriler geçerli olmaya başlayacaktır. 

 Beşeri sermaye oluşum sürecinde atılacak adımlar ve yapılacak yatırımlar, diğer 

yatırımlardan farklı olarak yarattıkları pozitif dışsallıklar nedeniyle de farklılık arz etmektedir. 

Bu yönüyle İçsel büyüme teorileri, diğer büyüme teorilerinden farklı olarak dünya 

ekonomisinde büyüyen rekabetçi endüstrilerdeki gelişimi ve yüksek katma değerli 

sürdürülebilir bir bilgi ekonomisinin gelişmesinden dolayı ortaya çıkacak pozitif dışsallıkları 

önceden tahmin ederek bunların büyümedeki önemini vurgulamaktadır. Özellikle ekonomik 

büyümenin önemli belirleyicilerinden olarak bilginin büyümede merkezi bir rol üstlendiği 

ifade edilmektedir. İçsel büyüme teorilerine göre, verimlilikteki artışlar, beşeri sermayeye 
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yapılacak yeni yatırımlara ve daha yenilikçi adımların atılmasına bağlıdır. Nitekim 

gerçekleştirdikleri olağanüstü büyüme başarılarıyla benzer ülkelere örnek oluşturan Hong 

Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan gibi Asya ülkelerinde büyümenin itici gücü beşeri 

sermayeye yapılan yatırımlar olmuştur.   

 Bütün bu gelişmeler sonrasında günümüzde artık gerek ekonomik büyümenin ve 

kalkınmanın sağlanması konusunda ve gerekse büyümenin devamlılığı konusunda ülkelerin 

sahip oldukları beşeri sermaye potansiyelinin sahip olunan fiziki sermaye birikimi kadar 

önemli olduğu kabul edilmeye başlanmıştır. Çünkü insanların niceliksel ve niteliksel 

özelliklerinde meydana gelecek gelişmeler sayesinde üretim sürecinde daha ileri teknolojilerin 

kullanımını kolaylaşmakta, kullanılan diğer üretim faktörlerinin etkinli ve verimliliği 

yükselmekte bu durum ise ekonomilerdeki büyüme ve kalkınma sürecini hızlandırmaktadır. 

Beşeri sermaye oluşum süreci konusunda yapılan çalışmaların büyük bir bölümü eğitime 

yapılan harcamaları ön plana çıkarmaktadır. Eğitim yatırımlarıyla mevcut nüfusun niceliksel 

ve niteliksel özelliklerinin geliştirilmesi ise hem uzun bir süreci hem de bu süreçte oldukça 

yüksek maliyetlere katlanmayı gerekli kılmaktadır.  Bu tür yatırımlar sonucunda elde edilecek 

üretim ve tüketim faydaları, yani elde edilecek kazançların meyveleri uzun dönemde ortaya 

çıksa da bu kazançların çok büyük bir kısmı süreklilik taşımaktadır. Bu nedenle beşeri 

sermayeye ve eğitime yapılan harcamalar, tüketim değil bir yatırım faaliyeti olarak 

görülmektedir.  

Easterlin (1981), dünyada bazı ülkelerin gelişmemiş olmasını, bu ülkelerdeki eğitim 

sorunlarına bağlamakta ve bu nedenle okullaşmayı ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sağlanmasında hayati öneme sahip bir değişken olarak görmektedir. Easterlin’e göre; okuma-

yazma oranının artırılmasına yönelik uygulanacak politikalar, bu ülkelerde ekonomik 

kalkınmayı pozitif yönde ve önemli bir ölçüde etkileyecektir. Yazar, 14 yaşına kadar 

verilecek temel eğitiminin, basit teknolojileri üretmek ve makroekonomik anlamda 

verimliliğin yükselmesi için yeterli olacağı düşüncesindedir. (Easterlin, 1981:1-19) 

Ogunade (2011), beşeri sermaye yatırımlarının bir dizi makroekonomik etkiler 

doğurduğunu ve bu makroekonomik etkilerin ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde 

etkilediğini ifade etmektedir. Ogunade’ye göre beşeri sermayedeki gelişme, ihracat, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, GSYH ve toplam faktör verimliliğinde artışlara neden olacak, bu 

durum ise ekonomik kalkınmanın sağlanmasına vesile olacaktır (Ogunade, 2011: 2-4) 

3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Panel veri analizlerinde bağımlı değişken için oluşturulan fonksiyon, N sayıda birimin 

(grubun) T dönemlik bir zaman serisi verisi kullanılarak yapılır. Bu çerçevede genel 

panel veri denklemi eşitlik (1)’deki gibi yazılmaktadır. 

1 2 2 3 3   it it it it it it ity X X                              (1) 

Burada i = 1,….,N yatay kesit birimlerini ve t = 1,…,T zamanı gösterirken, olasılıklı olmayan 

hata terimi  ’nun ortalamasının sıfır ve sabit varyanslı olduğu varsayılmaktadır. 
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Buna göre: 

ity : i’nci yatay kesit biriminin t zamanında bağımlı değişken değerini, 

2itX : i’nci yatay kesit biriminin t zamanında 2. bağımsız değişken değerini,  

2it  : i’nci yatay kesit biriminin t zamanında 2. bağımsız değişkenin tahmin edilen katsayısını 

göstermektedir (Baltagi 2005: 11). 

Panel veri analizinin en basit şekli, tüm katsayıların tüm yatay-kesit birimleri için sabit 

tutulması durumudur. Bu durum eşitlik (2) de gösterilmektedir. 

1 2 2 3 3it it it ity X X                              (2) 

Eşitlik (2), tüm bağımsız değişkenlerin yatay kesit birimlerinin hepsini aynı derecede 

etkilediğini öngörmektedir. Eğer bağımsız değişkenlerin farklı birimleri, farklı şekilde 

etkilediğine inanılıyorsa bu denklem yetersiz kalacaktır. Bu noktada diğer önemli bir konu 

ise, başlangıç noktasının (β1) nasıl tanımlanacağıdır. Başlangıç noktası, tüm birimler için 

sabit tutulabilir veya böyle bir kısıt konulmayarak, farklı yatay kesit birimler için farklı 

başlangıç noktalarının olmasına izin verilebilir (Baltagi 2005: 16). 

Panel verilerin analizinde en çok bilinen bu yöntemde, havuzlanmış verilerin (pool data)  kesit 

ve zaman boyutu ihmal edilerek geleneksel Klasik En Küçük Kareler modeli (Ordinary Least 

Squares) OLS tahmincisi kullanılabilmektedir. Ancak bu modelde, tahmin edilen parametre 

sayısı kullanılan gözlem sayısını aşabilmekte, böylece model tahmin edilmesinde güçlükler 

yaşanabilmektedir. Bu tür sıkıntıları aşabilmek için panel veri analizlerinde hata terimlerinin 

özellikleri ve katsayıların değişebilirliği ile ilgili farklı varsayımlarda bulunarak farklı 

modeller elde edilebilmektedir (Wooldridge 2002:301). 

Sabit başlangıç noktası kısıdının kaldırılması durumunda, başlangıç noktası tanımlanması 

için, Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model) ve Tesadüfi Etkiler Modeli (Random Effects 

Model) olarak bilinen iki alternatif yöntem bulunmaktadır. Sabit Etkiler Modelinde (SEM), 

başlangıç noktasının tüm yatay kesit birimleri için farklı sabit bir değer alacağı 

öngörülmektedir. 

1 2 2 3 3it i i it i it ity X X       ; 1 1j i                          (3) 

Literatürde SEM, En Küçük Kareler Kukla Değişkeni Modeli olarak da adlandırılır. Kukla 

değişkene ait katsayıların performans testi F istatistiğine dayanmaktadır. Sıfır hipotezi, etkin 

tahmin modelinin gruplara özgü sabit kesişim katsayılarının değişmediğini varsayan OLS 

olduğunu ifade ederken, alternatif hipotez SEM modelinin uygunluğunu belirtmektedir 

(Baltagi 2005: 21). 

Sabit Etkiler Modeli yoğun bir şekilde kullanım alanı bulmasına rağmen, çok sayıda yatay 

kesitin söz konusu olması nedeniyle serbestlik derecesinin azalmasına neden olabilmektedir. 

Ayrıca, bu modelin bir diğer kusuru da, zaman içinde değişmeyen değişkenler için uygun 

olmamasıdır. Bu nedenlerden ötürü Tesadüfi Etkiler Modeli önerilmektedir. Burada yatay 
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kesit birimlere veya birimlere ve zamana göre meydana gelen değişiklikler, modele hata 

teriminin bir bileşeni olarak dâhil edilmektedir. Bu modelde de, rassal etkilerin bir yatay 

kesitten diğer yatay kesite değiştiği, ancak zaman içinde aynı kaldığı; yatay kesit birimler 

arasında değişmediği, ancak zaman içerisinde değişim gösterdiği ya da hem yatay kesit 

birimler arasında hem de zamana göre değişim gösterdiği kabul edilebilir (Hodoshima ve 

diğerleri, 2000, 518). 

Tesadüfi Etkiler Modeli, başlangıç noktasını tesadüfi değişken olarak tanımlamaktadır. 

Buna göre başlangıç noktaları, β1 sabit değeri ve ortalaması sıfır olan μi tesadüfi değişkeninin 

toplamından oluşmaktadır (Baltagi 2005: 19) 

1 2 2 3 3it i i it i it ity X X       ; 1 j i i                                   (4) 

Uygulamalarda,  olası tahmin modelleri arasında seçim yapabilmesi için bazı istatistiksel 

testler gerçekleştirilmektedir. Modellerdeki tüm değişkenler ülkeler ve zamanlar arasında 

değişebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar arasında toplanıp 

toplanmayacağıdır. Bu ülke spesifik etkiler ile zaman spesifik etkilerin ortak anlamlılığının 

belirlenmesi için “Chow testi” kullanılmaktadır. Burada sıfır hipotezi altında etkin tahmin 

edici “Havuzlanmış (pooled) EKK” iken alternatif hipotez altında etkin tahminci ise “sabit 

etki (fixed effect)” modelidir. Ayrıca, çalışmada sıfır hipotezinin tesadüfi etkinin olmaması 

şeklinde olduğu “Breusch-Pagan (BP) testi” ile tesadüfi birimsel etkinin anlamlılığı test 

edilmektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi tesadüfi etki modelinin Havuzlanmış EKK 

modeline karşı tercih edilmesi gerektiğine işaret etmektedir. 

Son olarak, model seçiminde sabit etkiler modelinin mi yoksa tesadüfi etkiler modelinin mi 

uygun olduğuna karar verilmesi için Hausman testi kullanılmakta ve bu testte sıfır hipotezi 

birimsel etkilerin modeldeki diğer bağımsız değişkenlerle ilişkisiz olduğunu (tesadüfi etkinin 

varlığını) belirtmektedir. Sıfır hipotezinin reddedilmesi ise, sabit etki modelinin tesadüfi etki 

modeline tercih edilmesi gerektiğini göstermektedir. 

3.1. Araştırmada Kullanılan Veri Seti ve Değişkenler 

Ekonometrik analizlerde kullanılacak beşeri sermaye ve ekonomik büyüme göstergelerinin 

seçimi yapılırken, Çeşitli ülke veya ülke grupları üzerine şu ana kadar yapılmış olan diğer 

ekonometrik çalışmalar ile çeşitli açılardan benzerlikler taşımamasına özen gösterilmeye 

çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada kullanılacak beşeri sermaye göstergeleri belirlenirken 

UNDP’nin, İnsani Gelişme/Beşeri kalkınma İndeksini hesaplarken dikkate aldığı ve 2010 yılı 

itibariyle değiştirerek güncellediği eğitim, sağlık ve ekonomik gösterge değerleri 

kullanılmaya çalışılmıştır. 

UNDP, 1990 yılından bu yana ülkelere ait İnsani Gelişme/Beşeri Kalkınma İndeksini, üç 

temel veri setini bir araya getirmek sureti ile hesaplanmaktadır. Bunlar; sağlık, eğitim ve gelir 

unsurlarıdır. Sağlık konusunda temel alınan gösterge 1990 yılından beri “doğumda beklenen 

ortalama yaşam süresi” dir. Eğitim için kullanılan gösterge ise başlangıçta “okuma-yazma 

oranı” iken 2010 yılında değiştirilmiş ve “ortalama okullaşma yılı” ve “beklenen okullaşma 

yılı” endeksleri kullanılmaya başlanmıştır. Endeks, yine 1990 yılında gelire ilişkin olarak 
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kullanmış olduğu kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) endeksi yerine 2010 yılından 

bu tarafa satın alma gücü paritesine göre hesaplanan kişi başı Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) 

göstergesini kullanmaya başlamıştır. Bu veriler dikkate alındığında, endeks insani 

gelişmeyi/beşeri kalkınma düzeyini yaşam süresi, bilgiye ulaşım ve yaşam/hayat standardı 

kriterlerine göre ölçmeye çalışmaktadır. 

Çalışmada 2010-2014 dönemine yönelik,  üst-orta gelir/yüksek insani gelişmişlik düzeyine 

sahip 20 ülkeden oluşan grup (Brezilya, Çin, Malezya, Tayland, Bulgaristan, Kosta Rika, 

Romanya, Kolombiya, Kazakistan, Meksika, Türkmenistan, Azerbaycan, Tunus, Peru, 

Belarus, Ekvator, İran, Sırbistan, Mauritius, Türkiye) için kullanılan veri seti Tablo 2’de 

gösterilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 2: Veri Seti ve Tanımlamalar 

 Değişkenler Simge Verilerin Kaynağı 

Bağımsız 

Değişkenler 

Sağlık 

Göstergesi  

Doğumda Ortalama 

Yaşam Beklentisi 
OYB 

UNDP (2010-2015 

Raporları) 

Eğitim 

Göstergesi  

Öğrenim Görme 

Süresi Beklentisi 
OSB 

UNDP (2010-2015 

Raporları) 

Ortalama Öğrenim 

Görme Süresi 
OGS 

UNDP (2010-2015 

Raporları 

Bağımlı 

Değişken 

Ekonomik 

Gösterge  

Kişi Başına Düşen 

GSMH 
GSMH 

UNDP (2010-2015 

Raporları) 

 

Bütün zaman serileri analizinde olduğu gibi, hem zaman hem de yatay kesit analizini bir arada 

gerçekleştiren panel veri analizlerinde de değişkenler arasında sahte ilişkilere neden 

olunmaması için değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Analizler için Eviews 8.0 ile 

Stata 11.0 paket programları kullanılmıştır.  

3.2. Literatür Araştırması 

Beşeri sermaye kavramının kökleri çok eskilere dayansa da, ekonomik kalkınma süreci 

içerisindeki önemi 1960’lı yıllardan sonra daha iyi anlaşılmaya başlanmış ve son 20-30 yıl 

içerisinde ise önemi giderek artmıştır. Beşeri sermayenin büyümenin devamlılığı ve ekonomik 

kalkınmanın sağlanması konusunda oynadığı rol ve önem gerek teorik gerekse de ampirik 

olarak günümüzde halen yoğun bir şekilde incelenmektedir. Yapılan çalışmalar tartışmasız 

olarak insanın niteliklerini artırmaya yönelik olarak yapılacak yatırımların ekonomik 

kalkınma üzerinde olduğu kadar, ekonomik kalkınmayı belirleyen sosyo-ekonomik, politik ve 

kültürel gelişmeler üzerinde de ve ayrıca teknolojik gelişmenin sağlanması ve verimlilik 

artışlarına bağlı olarak uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından da son derece 

önemli olduğunu kanıtlamıştır. 

Tablo 3’te beşeri sermaye ve ekonomik kalkınma ilişkisi üzerine yapılmış ampirik 

çalışmalardan bazıları özetlenmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 3: Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Üzerine Yapılmış Bazı 

Çalışmaların Detayları 

Çalışmayı 

Yapanlar 

Dönem 

Aralığı 

Uygulanan 

Ülke/Ülke 

Grupları 

Ekonometrik 

Yöntem 
Bulgular 

Denisson (1962) 1929-1959 ABD 
İçsel Büyüme 

Modeli 

Döneme ait yıllık ortalama %2,93’lük büyüme 

oranının yaklaşık %0,92’lik kısmı emek ve sermaye 

tarafından, geriye kalan kısmın ise eğitim sonucu 

ortaya çıkan verimlilik artışları neticesinde 

gerçekleşmiştir. 

Barro (1989) 1960-1985 98 Ülke 
İçsel Büyüme 

Modeli 

Beşeri sermayeyi temsil eden okullaşma oranı 

ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir ve 

okullaşma oranlarındaki artış gelişmiş ülkelere 

yakınsam sağlamaktadır. 

Barro ve Lee 

(1993) 
1960-1985 129 Ülke Panel Çalışma 

Beşeri sermaye göstergesi olarak alına eğitim 

seviyesi, ekonomik büyümeyi olumlu bir şekilde 

etkilemektedir. 

Mulligan ve 

Sala-i Martin 

(1992) 

  
İçsel Büyüme 

Modeli 

Beşeri sermayenin büyüme oranı üzerindeki etkisi 

fiziksel sermayeye oranla daha fazladır. 

In ve 

Doucouliagos 

(1997) 

1949-1984 ABD 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

GSYH büyüme oranı ile beşeri sermaye oluşumu 

arasında çok güçlü nedensellik ilişkisi tespit 

edilmiştir. 

Asteriou ve 

Agiomirgianakis 

(2001) 

1960-1994 Yunanistan 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

Beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır 

Kar ve Ağır 

(2003) 
1926-1994 Türkiye 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

Ekonomik büyüme ile beşeri sermaye ölçütü olarak 

kullanılan eğitim ve sağlık harcamalarının gelir 

içindeki payları arasında duyarlılık olduğu tespit 

edilmiştir.  

Çakmak ve 

Gümüş (2005) 
1960-2002 Türkiye 

Eş-bütünleşme 

Analizi 

Ekonomik büyüme ile beşeri sermaye arasında uzun 

dönemli pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Taban ve Kar 

(2006) 
1969-2001 Türkiye 

Granger 

Nedensellik 

Analizi 

Beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında çift 

yönlü bir nedensellik ilişkisinin bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Ay ve Yardımcı 

(2008) 
1950-2000 Türkiye VAR Modeli 

Fiziksel ve beşeri sermaye birikiminin uzun 

dönemde ekonomik büyümeyi pozitif yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır 

Varsak ve 

Bakırtaş (2009) 
1970-2008 Türkiye 

Eş-bütünleşme- 

VEC Modeli 

Türkiye’de eğitim ve eğitime yapılan harcamaların, 

iktisadi büyümeyi artırıcı etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.   

Yaylalı ve Lebe 

(2011) 
1938-2007 Türkiye 

Eş-bütünleşme- 

VAR Modeli 

Beşeri sermayeden ekonomik büyümeye doğru 

nedensellik söz konusudur. Ayrıca beşeri sermayenin 

zaman içerisinde ekonomik büyümeye olan 

katkısının arttığı tespit edilmiştir. 
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Keskin (2011)  
177 BM 

Ülkesi 

Çoklu Doğrusal 

Regresyon 

Modeli 

Beşeri sermaye göstergeleri olarak alınan eğitim ve 

sağlık harcamaları ile ekonomik kalkınma arasında 

önemli derecede pozitif yönlü bir etkileşim 

mevcuttur.  

Yeldan (2012 2002 Türkiye 
İçsel Büyüme 

Modeli 

Devlet desteğinin sadece eğitim harcamalarını teşvik 

etme stratejisi, ulusal gelirde başlangıçta olumlu etki 

yaratmakta ancak etki uzun dönemde 

zayıflamaktadır. 

Koç (2013) 2012 
27 AB Üyesi 

Ülke 

Yatay-Kesit 

Analiz Yöntemi 

Beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye 

sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bal vd. (2014) 1995-2011 

Türkiye ve 

BRICS 

Ülkeleri 

Panel Veri 

Analizi 

Analize dahi edilen ülkeler için beşeri sermaye ve 

ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişki 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü çıkmıştır. 

 

3.3. Analiz Bulguları 

Çalışmada ilk aşamada her bir değişkene ilişkin grafikler incelenmiş, trend ve mevsimsellik 

etkilerinin giderilmesi amaçlı ön bilgiler elde edilmiştir. Her bir değişkende hem 

mevsimsellik hem de trend kaynaklı etkiler gözlemlenmiş, bu nedenle durağanlık testleri 

uygulanmıştır.  

3.3.1. Katsayıların Homojenliği Testi 

Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıkları incelenmelidir. 

Değişkenlerin homojen ya da heterojen olması, uygulanacak olan birim kök ve koentegrasyon 

testlerinin biçimini değiştirmektedir. 

Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung (2005) ve Hadri (2000) homojen model 

varsayımına dayanırken; Im, Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) 

heterojen model varsayımına dayanmaktadır. 

Paneli oluşturan yatay kesitlere ait eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının 

homojen olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ilk çalışmalar Swamy (1970) ile 

başlamıştır. Pesaran ve Yamagata (2008), Swamy testini geliştirmiştir. Burada da N(ülke) ve 

T (zaman)  büyüklükleri hangi testtin seçileceği açısından önemlidir. Çalışmada N > T olduğu 

için uygun homojenlik testi Swamy testi olmuştur. 

it it itİ
Y X      denkleminde, βi eğim katsayılarının yatay kesitler arasında 

farklı olup olmadığı test edilmektedir. Testin hipotezleri ise şu şekildedir; 

H0: Eğim katsayıları homojendir 

H1: Eğim katsayıları homojen değildir  

Büyük örneklem için: 
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~
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Küçük örneklem için: 
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Burada N; yatay kesit sayısını, S; Swamy test istatistiğini, k; açıklayıcı değişken sayısını ve 

(T,k) standart hatayı ifade etmektedir. Test sonucunda elde edilen olasılık değerleri 0.05’ten 

büyük olduğunda H0 hipotezi %5 anlamlılık düzeyinde kabul edilmekte ve eşbütünleşme 

katsayılarının homojen olduğuna karar verilmektedir (Pesaran ve Yamagata, 2008). Bu 

kapsamda homojenlik testi yapılmış ve Paseran ve Yamagata (2008) homojenlik testi 

sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Paseran ve Yamagata (2008) Homojenlik Testi Sonuçları 

Ülke Grupları İstatistikler Test İstatistiği Olasılık 

Üst-Orta Gelir 

Grubu 


~

 6.418 0.004* 

adj
~

 
7.266 0.019* 

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Tablo 4’te hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için H0 hipotezi 

reddedilmiştir. Her iki ülke grubu için eğim katsayılarının “homojen olmadığına” karar 

verilmiştir. Çalışmada, heterojenlik varsayımına dayanan Im, Pesaran ve Shin (2003) testi 

birim kök sınamasına yer verilmiştir. 

3.3.2. Yatay Bağımlılığın Test Edilmesi 

Birim kökün varlığını test etmek için panel verileri kullanıldığında, yatay kesit bağımlılığının 

sınanması gerekmektedir. Panel veri setinde yatay kesit bağımlılığının (cross-section 

dependence) varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla birlikte 

panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak daha 

tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. Yatay kesit birimlerinin 

birbiriyle bağımlı olup olmamaları, seriye gelen bir şoktan aynı derece etkilenip 

etkilenmediklerini ortaya koymaktadır. 

Yatay kesit bağımlılığının varlığı: zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda 

(T>N); Berusch Pagan (1980) CDLM1 testiyle, zaman boyutu yatay kesit boyutuna eşit 

olduğunda (T=N); Pesaran (2004) CDLM2 testiyle, zaman boyutu yatay kesit boyutundan 

küçük olduğunda (T<N); Pesaran (2004) CDLM testiye kontrol edilmektedir. Bu çalışmada her 

iki ülke grubu için 20 ülke (N=20) ve 5 yıl (T=5) olduğu için, Pesaran (2004) CDLM testi 

kullanılmıştır. Testin hipotezleri; 

H0: Yatay kesit bağımlılığı yoktur 

H1: Yatay kesit bağımlılığı vardır biçimindedir. 

 
ititiit Xy  i =1,….., N 

     T =1,…., T 
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Panel regresyon modelinde i, birimleri göstermektedir. Katsayılar olan α ve β ise sırasıyla 

kesme ve eğim parametreleridir. Xit, modelde kullanılan bağımsız değişkenlerdir. Boş hipotez 

altında  εit ’nin birimler ve zaman boyunca bağımsız ve özdeş dağıldığı (i.i.d.) 

varsayılmaktadır. Alternatif hipotez altında ise it, εit ’nin yatay kesitsel birimler boyunca 

korelasyonlu olduğudur. Burada ρij hata terimine ilişkin korelasyon katsayısını göstermektedir 

ve aşağıdaki gibi hesaplanır: 
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Breucsh-Pagan (1980) tarafından T>N için geliştirilen LM testi ise aşağıda gösterildiği 

şeklinde hesaplanmaktadır ve asimptotik olarak N(N -1) / 2 serbestlik derecesinde ki-kare 

dağılımı göstermektedir: 
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Pesaran (2004)’ün yatay kesitsel bağımlılık testi ise; 
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biçiminde hesaplanır ve yaklaşık olarak N(0,1) dağılım sergilemektedir. Pesaran (2004) testi 

aynı zamanda dengesiz (eksik verisi olan) panellerde kullanılabilir (Pesaran, 2004:9). 

Test sonucunda elde edilecek olasılık değeri 0.05’ten küçük olduğunda, %5 anlamlılık 

düzeyinde, H0 hipotezi reddedilmekte ve paneli oluşturan birimler arasında yatay kesit 

bağımlılığı olduğuna karar verilmektedir (Pesaran, 2004:9). Tablo 5’te yatay kesit bağımlılığı 

test sonuçlarını gösterilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 5: Ülke Grupları İçin CDLM Test Sonuçları 

Üst-orta Gelirli Ülke Grubu 
Test GSMH OYB OSB OGS 

 t-İst. Olasılık t-İst. Olasılık t-İst. Olasılık t-İst. Olasılık 

CD LM 11.672 0.003
* 

8.429 0.007 5.334
 

0.018
* 

7.486 0.015
* 

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir. 

Test sonuçlarına göre; olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için, serilerde ve denklemde 

yatay kesit bağımlılığının olduğu görülmektedir. Bu durumda paneli oluşturan ülkeler 

arasında, yatay kesit bağımlılığı vardır. Ülkelerden birine gelen şok, diğerlerini de 

etkilemektedir. Test sonuçlarına göre, Sıfır hipotezinin reddedilmiş olması nedeniyle, yatay 

kesit bağımlılığı kabul edilmiş ve bu nedenle çalışmada etkin tahmin sonuçlarının elde 

edilmesi amacıyla yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil birim kök testlerinden 

yararlanılmıştır. 
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3.3.3.  İkinci Nesil Birim Kök Testleri 

Bu çalışmada paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için, 

serilerin durağanlığı, ikinci nesil birim kök testlerinden CADF ile test edilmiştir. CADF 

testinde, hata teriminin tüm seriler için ortak ve her seriye özgü olmak üzere, iki kısımdan 

meydana geldiği varsayılmıştır. Bu modelde yatay kesit bağımlılığının, gözlenemeyen ortak 

öğenin varlığından kaynaklandığı varsayılmaktadır. Testin hipotezleri şöyledir; 

H0: Birim kök var  

H1: Birim kök yok 

Bu teste önce her bir ülke için CADF istatistikleri hesaplanmaktadır. Hesaplanan bu değerler, 

Pesaran (2006) tarafından Monte Carlo simulasyonu ile hesaplanan tablo değerleriyle 

karşılaştırılır. Hesaplanan CADF istatistiği, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0 

reddedilmektedir. Yani, bu ülke verisinde birim kök olmadığına ve şokların geçici olduğuna 

karar verilmektedir. 

Panelin genelinde birim kökün varlığına karar verebilmek amacıyla; her bir ülke için bulunan 

CADF istatistiklerinin aritmetik ortalaması alınarak,  CIPS istatistiği hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan CIPS istatistiği, Pesaran (2006)’daki tablo değerleriyle karşılaştırılmaktadır. 

Hesaplanan CIPS değeri, tablo kritik değerinden küçük olduğunda, H0 reddedilmektedir. Bu 

durumda, paneli oluşturan tüm ülkeler için, ilgili veride birim kök olmadığına ve şokların 

geçici olduğuna karar verilmektedir. 
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Yukarıdaki modelde εit, modelin hata payıdır. Bu model klasik en küçük kareler yardımıyla 

tahmin edilir. CADF testinde katsayılara ilişkin t değerleri bulunur. Kritik değerler Pesaran 

(2007) tarafından tablolaştırılmıştır. Pesaran yaptığı Monte Carlo simülasyonlarında, CADF 

testinin hem N>T hem de T>N durumunda geçerli olduğunu ortaya koymuştur (Pesaran, 

2007:269). CIPS istatistiği ise her bir yatay kesit için hesaplanan t istatistik değerlerinin 

ortalamasıdır ve şu şekilde ifade edilmektedir; 

i

n

i

CADFNCIPS 



1

1  

CADF üzerinden hesaplanan CIPS istatistikleri Tablo 6’da gösterilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 6: Ülke Grupları İçin CIPS Test Sonuçları 

Üst-orta Gelirli Ülke Grubu 

GSMH OYB OSB OGS 

CIPS ist. 
Ortalama 

gecikme 
CIPS ist. 

Ortalama 

gecikme 
CIPS ist. 

Ortalama 

gecikme 
CIPS ist. 

Ortalama 

gecikme 
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-3.994 3 -4.527 4 -3.894 2 -3.026 3 

CADF için; Pesaran (2007) sf. 276 Tablo Ic’de %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = - 4.894, CIPS için sf 

281 Tablo IIc’de %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değer = -4.978'dir. 

Hesaplanan CIPS istatistiği, tablo kritik değerinden büyük olduğu için, H0 kabul edilmiş ve 

paneli oluşturan serilerde birim kök olduğuna karar verilmiştir. Bu durumda, seriler düzey 

değerlerinde durağan değildir. Bu durum, ilgili ülke ekonomilerine gelen bir şokun etkisini 

hemen kaybetmediğini göstermektedir. Seriler düzey değerlerinde durağan olmadığı için 

regresyon analizi serilerin birinci derece farkları ile gerçekleştirilecektir. 

3.3.4. Panel Regresyon Analizi Sonuçları ve Yorumlar 

Panel veri yöntemleri Baltagi (2005)’de belirtildiği gibi, havuzlanmış (pooled), sabit ve 

tesadüfi etkilerle gerçekleştirilmektedir. Çalışmada, olası tahmin modelleri arasında seçim 

yapabilmesi için bazı istatistiksel testler gerçekleştirilmektedir. Modellerdeki tüm değişkenler 

ülkeler ve zamanlar arasında değişebildiği için temel soru, verinin ülkeler ve zamanlar 

arasında toplanıp toplanmayacağıdır.  Ülke spesifik etkiler ile zaman spesifik etkilerin ortak 

anlamlılığının belirlenmesi için Chow testi kullanılmaktadır. Burada boş hipotez altında etkin 

tahmin edici “pool EKK” iken alternatif hipotez altında etkin tahminci ise “sabit etki” (fixed 

effect) modelidir. 

Hangi panel regresyon modelin seçileceğinin belirlenmesi için uygulanan Chow ve Breush-

Pagan (BP) test sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Chow testi için H0 hipotezi havuzlanmış 

regresyon, buna karşılık H1 hipotezi SEM model iken, BP testinde H0 hipotezi havuzlanmış 

regresyon ve buna karşılık H1 hipotezi ise, TEM model olarak ele alınır.  

 

Tablo 7: Ülke Grupları İçin Panel Regresyon Tahmin Yöntemi Seçim Test Sonuçları 

Üst-Orta Gelirli 

Grup 

Test Olasılık (p) Karar 

Chow (F Testi) 0.015* H0 red 

BP (χ
2
 testi) 0.028* H0 red 

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Her iki testte de H0 hipotezinin reddedilmesi TEM ve SEM modelleri arasında bir seçim 

yapma gerekliliğine işaret etmektedir. Diğer aşama, Hausman testi yardımıyla TEM ve SEM 

modeller arasında karar vermeye dayanmaktadır. Bu testin hipotezleri şu şekilde 

oluşturulmuştur; 

H0: Tesadüfi etki var (TEM) 

H1: Tesadüfi etki yok (SEM)      

Tablo 8: Ülke Grupları İçin Hausman Testi Sonuçları 

Ülke Grubu Test Özeti χ
2 

İstatistiği
 

χ2
 s.d. Olasılık  

Üst-orta Gelir Cross-Section Random 123.853 3 0.094 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

2929 
 

Grubu Period Random 112.074 3 0.153 

Cross-Section and Period 

Random 
298.561 3 0.081 

 

Test sonuçlarından görüleceği üst-orta gelirli ülke grubu için p > 0.05 olduğundan H0 hipotezi 

kabul edilerek TEM modele karar verilmiştir. 

Çözümleme için farklı algoritmalar denenmiş ve toplam hata karesi en küçük değeri veren 

“Cross section SUR” algoritması ile elde edilen model tahmin sonuçları üst–orta gelir grubu 

ülkeler için Tablo 9’da gösterilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 9: Üst-Orta Gelirli Ülke Grubu İçin Panel Regresyon Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken: DGSMH 

Metod: Panel EGLS (İki Yönlü Rassal Etkiler) 

Değişkenler Katsayılar Standart Hata t - İstatistiği  Olasılık  

DOGS 0.574045 0.226727 2.531878 0.0130* 

DOSB 0.071867 0.142139 0.505611 0.6143 

DOYB 0.625751 0.146083 4.283531 0.0000* 

C -35.23336 10.75882 -3.274836 0.0015 

Ağırlıklı İstatistikler 

R
2
 0.326309 F-İstatistiği 15.49954 

Düzeltilmiş R
2
 0.305256 Durbin-Watson İstatistiği 1.551016 

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Panel regresyon tahmin sonuçlarına göre; modele alınan bağımsız değişkenler GSMH 

büyüme oranı üzerindeki değişimin %32’sini açıklamaktadır. Tahmin sonuçları modelde 

OYB ve OGS değişkenleri ile GSMH büyüme oranı arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre; üst-

orta gelirli ülkelerde OGS’de meydana gelecek % 1’lik bir artış, GSMH büyüme oranı 

üzerinde yaklaşık %0,57’lik bir artışa neden olmaktadır. Aynı şekilde diğer değişken olan 

OYB’de meydana gelecek %1 lik artış ise GSMH büyüme oranı üzerinde yaklaşık %0,63’lük 

bir artışa neden olmaktadır. Buna karşılık OSB değişkeni GSMH büyüme oranı üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı ve önemli çıkmamıştır. Üst-orta gelir grubu ülkelerde anlamlı 

değişkenlerden GSMH büyüme oranı üzerinde en yüksek etki katsayısı OYB değişkenine 

aittir. 

Bütün zaman serilerinde olduğu gibi panel veri analizlerinde de otokorelasyon önemli bir 

sorundur. Bilindiği üzere, regresyon analizlerinin temel varsayımlarından birisi farklı 

gözlemler için hata teriminin ardışık değerleri arasında ilişkinin (korelasyon) olmamasıdır. 

Eğer hata terimleri birbirleri ile ilişkili ise bu durum otokorelasyon ya da serisel korelasyon 

olarak adlandırılır. Veri setinde otokorelasyonun olup olmadığı Wooldridge (2002) 

otokorelasyon testi ile araştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 10’da gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Tablo 10: Ülke Grupları için Wooldridge  Otokorelasyon Testi Sonuçları  

Ülke Grupları F Değeri Olasılık 

Üst-orta gelir grubu 294.332 0.174
* 

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Wooldridge (2002)  tarafından önerilen otokorelasyon test istatistiği sonucuna göre, üst-orta 

gelir grubu ülke grubu için tahmin edilen modelde “otokorelasyon yoktur” şeklinde kurulan 

sıfır hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle, denklemlerdeki hata terimleri arasında 

otokorelasyon problemi yoktur. 

Modelde değişen varyanslılık probleminin gözlenip gözlenmediği ise Greene (2003) 

tarafından geliştirilen heteroskedasite testi ile sınanmış ve yapılan analizlerde değişken 

varyansın olmadığını belirten H0 hipotezi kabul edilmiştir. Sonuçlar Tablo 11’de gösterilmeye 

çalışılmıştır. 

Tablo 11: Greene Heteroskedasticity Testi Sonuçları 

Grup  χ
2  

 Olasılık 

Üst-orta gelir grubu 205.648 0.104* 

* işareti değişkenin 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlılığını göstermektedir.  

Böylece yapılan analizler sonucunda tahmin edilen regresyon parametrelerinin istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu ve güvenirliliğin sağlandığı belirlenmiştir. 

 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu güne kadar yapılan teorik ve ampirik çalışmaların sonuçları incelendiğinde; OGT’nin 

aslında bir sürdürülebilir büyüme sorunu olduğu, bu sorunun aşılması noktasında; katma 

değeri ve uluslararası piyasalarda rekabet gücü yüksek, bilgi-yoğun, ileri teknoloji ile 

üretilmiş ürünlere, yenilikçi bir üretim anlayışına, Ar-Ge ve inovasyon altyapısının 

geliştirilmesine, kurumsal altyapının ve kurumsal kalitenin artırılmasına ve daha da önemlisi 

bütün bunları yapabilecek yeterli bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan unsurunun ortaya 

çıkmasını sağlayacak etkin beşeri sermaye yatırımlarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.  

Seçilmiş bir grup Üst-orta gelirli ülke üzerine yapılan bu çalışmanın sonuçları, beşeri sermaye 

unsurlarında zamanla ortaya çıkan iyileşmelerin ülkelerin GSMH büyüme oranı üzerinde 

pozitif etkiye sahip olduğunu ve modele alınan beşeri sermaye unsurlarının ilgili ülkelerin 

GSMH büyüme oranı üzerindeki değişimin sadece %32’lik kısmını açıkladığını 

göstermektedir. Son yıllarda, içerisinde Türkiye’nin de yer aldığı birçok gelişmekte olan orta 

gelirli ülkede gerek eğitim ve gerekse sağlık alanlarında yapılan beşeri sermaye yatırımlarının 

yüksek gelirli gelişmiş ülkeler seviyesine çıktığına ve hatta geçtiğine şahit olmaktayız. 

Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma konusunun ülkelerin nicel çoğunluğundan ziyade bu 

çoğunluğun niteliksel özellikleriyle alakalı bir durum olduğunun fark edilmeye başlanması, 

gelişmekte olan ülkelerde beşeri sermaye yatırımlarının hız kazanmasına neden olmuştur. 

Ancak bu durum PISA test sonuçlarına yansımamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde beşeri 

sermaye yatırımları konusunda çok ciddi adımlar atılsa da eğitimin kalitesi gelişmiş ülkelerin 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

2931 
 

oldukça gerisinde kalmıştır. Zira büyümeye etki eden asıl unsur eğitimin süresi değil 

kalitesidir. 

 Orta gelir tuzağı riskiyle karşı karşıya kalmamak ve ekonomik büyümenin devamlılığı 

açısından yenilikçi ve yaratıcı ürünler üretmek gerektiği ve uluslararası piyasalarda rekabet 

edebilecek bir üretim yapısına ihtiyaç olduğu genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Bunu 

sağlayabilmenin en önemli yolu ise nitelikli ve yaratıcı insanların varlığından geçmektedir. 

Orta gelir tuzağına takılmadan büyümesini devam ettirebilmiş olan ve yüksek gelir düzeyine 

ulaşmış olan ülkelerin aynı zamanda çok yüksek insani gelişmişlik düzeyine sahip olmaları, 

bu başarının tesadüfi bir durum olmadığını gösteren en açık kanıttır.  

Bu çalışmanın sonuçları çerçevesinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması ve orta gelir 

tuzağı riskiyle karşı karşıya kalınmaması için beşeri sermaye unsuru açısından yapılması 

gerekenler şu şekilde sıralanabilir: 

 Yüksek gelir düzeyine ulaşma hedefi içerisinde olan ülkelerin, insan odaklı bir 

üretim anlayışına geçmeleri ve bu kapsamda GSYH’den gerek eğitim gerekse sağlık 

hizmetleri için ayıracakları payları ciddi anlamda yükseltmeleri gerekmektedir. 

 Çalışma sonuçları eğitim ve sağlık alanlarında elde edilen iyileşmelerle kişi başına 

gelir düzeyi arasında ve dolayısıyla refah düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermiştir.  Ancak eğitim ve sağlık alanlarında elde edilen iyileşmeler, bir başka 

ifadeyle insani gelişme düzeyi, bu alanlara yapılan harcamaların miktarıyla olduğu 

kadar kalitesiyle de alakalı bir durumdur. Daha nitelikli eğitim ve sağlık harcaması 

daha nitelikli bireylerin oluşması anlamına gelmektedir. Bu açıdan yüksek gelir 

hedefi doğrultusunda ilgili ülkelerin eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite düzeyinin 

yükseltilmesi açısından gereken reformları gerçekleştirmeleri ve bir an önce gereken 

adımları atmaları gerekmektedir. 

 Büyümenin devamlılığı ve orta gelir tuzağından kaçınma konusunda rekabetçi, 

yenilikçi ve yaratıcı bir üretim yapısının oluşturulması genel olarak kabul edilen bir 

gerçektir. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu ise büyük oranda sahip olunan beşeri 

sermaye unsurundan geçmektedir. Beşeri sermaye oluşum süreci ise eğitim sistemi 

ile doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda fizik, kimya, biyoloji ve matematik gibi temel 

bilimlerden uzaklaşan bir eğitim sistemiyle yüksek gelirli ülkelere yakınsamak 

mümkün değildir. Bu yönüyle çağın gereklerine uygun ve işgücü piyasasının 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir eğitim sisteminin oluşturulması büyük önem arz 

etmektedir. 

 Yüksek niteliklere sahip olmakla birlikte gelişme mücadelesi içerisinde bulunan 

ülkelerde, kendisine istihdam alanı bulamayan ya da daha genel bir ifadeyle yaratıcı 

fikirlerini hayata geçirebilecek uygun zeminler bulamayan birçok beşeri sermaye 

sahibinin, ülke dışına göç ettiği bilinen bir gerçektir. Beşeri sermayenin yaratılması 

kadar, yaratılan beşeri sermaye unsuruna sahip çıkabilmekte oldukça önemlidir. Bu 

sadece uygulanan eğitim, sağlık ve personel politikalarıyla değil, aynı zamanda 

sosyal politikalarla ve kurumsal altyapıyla alakalı bir durumdur. Bu yönüyle mevcut 
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ülkelerin yaratıcılığı, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyecek bir kurumsal 

altyapıyı oluşturmaları gerekmektedir. 

 Son olarak orta gelir tuzağı literatürü hala gelişme aşamasındadır. Büyüme sıkıntısı 

çeken ve orta gelir tuzağı riskiyle karşı karşıya olan ülkelerin, ortaya koydukları 

sürdürülebilir büyüme başarılarıyla rol model olmuş ülkelerin tecrübelerinden ders 

çıkarmaları ve uygun plan, politika ve stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. 
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ÖZET: Bütçe, etkin bir kamu mali yönetimi için en önemli araçlardan birisidir. Ancak sadece 

bütçe oluşturup uygulamak yeterli olmayıp aynı zamanda bir takım ilkelere de sahip olması 

gerekmektedir. Özellikle demokratik ülkelerde uygulanmakta olan ilkelerden biri olan doğruluk ilkesi, 

bütçe tahminlerinin gerçeğe uygun olmasını ve bütçeyi hazırlayanların iyi niyetli olmasını ifade 

etmektedir. Bir ülkede doğruluk ilkesi ne kadar iyi sağlanırsa, bütçenin planlama ve yönetim aracı 

olma özelliği o kadar güçlü olacaktır. Bu nedenle doğruluk ilkesinin ölçülebilir kriterler altında 

incelenmesi önem taşımaktadır. 

Bu amaçla çalışmamızın ilk bölümünde evrensel bütçeleme ilkeleri ve bütçede doğruluk ilkesi 

üzerine literatür taraması yapılmıştır. İkinci bölümde ise doğruluk ilkesinin Türkiye’deki 

uygulamasının etkinliğini ölçebilmek için ampirik bir uygulamaya yer verilmiştir. Çalışmamızda 

Ho:Türkiye’de 1980-2015 döneminde bütçede doğruluk ilkesi geçerli değildir; H1:Türkiye’de 1980-

2015 döneminde bütçede doğruluk ilkesi geçerlidir hipotez testi kurularak Türkiye’nin bütçe gelir ve 

gider verileriyle doğruluk  ilkesinden sapmalar hesaplanmaktadır. Tahmin Hatası Yöntemi 

kullanılarak elde edilen sonuçlara göre; H0: Türkiye’de 1980-2015 döneminde bütçede doğruluk ilkesi 

geçerli değildir hipotezi kabul edilip, bütçe tahminleri yapmakla yetkili kişilerin çok başarılı olmadığı 

ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu Mali Yönetimi, Kamu Bütçesi, Bütçeleme İlkeleri, Bütçede 

Doğruluk İlkesi 

 

VALIDITY OF THE PRICIPLE OF BUDGET ACCURACY IN TURKEY 

 

ABSTRACT: Public budget is one of the most important vehicle for an effective public 

finance management. It is not only budget organisation and practice are sufficient but it also must have 

some principles. Principle of accuracy which is particularly applied in democratic countries, refers that 

budget estimates must be veridical and budget organisation authority must be bona fide. If principle of 

accuracy have supplied well in a country, function of butget's planning and conducting tool will have 

been provided. So that analyzing to principle of accuracy within quantifiable criterias becomes more 

important. 

For this purpose, we followed an literature survey about global budgetary principles and 

principle of budget accuracy in the first section. In the second section, it is gived place an empirical 

practice for measuring efficient of the principle of accuracy in Turkey. In this study, it has constituted 

a hipothesis testing which is includes H0:Principle of budget accuracy in Turkey is not valid in 1980-

2015 and H1:Principle of budget accuracy in Turkey is valid in 1980-2015. With this way we measure 
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the deviations from principle of accuracy via Turkey's budget revenues and expenditures. According to 

the results yield by using Estimate Error Method, H0:Principle of budget accuracy in Turkey is not 

valid in 1980-2015  is acceptable and budget organisation authority is not succesful enough. 

Key Words: Public Finance Management, Public Budget, Budgetary Principles, Principle of 

Budget Accuracy 

 

GİRİŞ 

Kamu mali yönetiminin en önemli araçlarından biri olan bütçe, demokratik bir 

yönetim şeklinin ortaya çıkarılmasında önemli bir role sahiptir. Fakat sadece bütçe oluşturup 

uygulamak, gelir ve gider hesapları yapmak, etkin bir yönetim sağlamada yeterli değildir. Söz 

konusu bütçenin bir takım niteliklere sahip olması ve böylelikle gerçek amacına hizmet 

etmesi gerekmektedir. Bu maksatla geliştirilmiş ve demokratik ülkelerin birçoğunda 

uygulanan bir takım ilkelerden söz edebiliriz. Bu ilkelerden biri olan doğruluk ilkesi, bütçe 

tahminlerinin gerçeğe uygun olmasını ve bütçeyi hazırlayanların iyi niyetli olmasını ifade 

etmektedir. Bir ülkede bütçede doğruluk ilkesi ne kadar çok sağlanırsa, bütçenin mali 

planlama aracı olma ve yönetim aracı olma özelliği o kadar güçlü olacaktır. Bu nedenle 

bütçede doğruluk ilkesinin ölçülebilir kriterler altında incelenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Bu konuda yöntem farklılıkları olmakla birlikte çalışmamızda tahmin hatası yöntemi 

kullanılarak bütçede doğruluk ilkesi Türkiye örneğinde incelenmiştir. 

Çalışmamız bir hipotez testi üzerine kuruludur; 

H0: Türkiye’de 1980-2015 döneminde bütçede doğruluk ilkesi geçerli değildir. 

H1: Türkiye’de 1980-2015 döneminde bütçede doğruluk ilkesi geçerlidir. 

Çalışmamızın amacı, Türkiye’nin bütçe gelir ve gider verilerine dayanarak doğruluk 

ilkesinden sapmaları hesaplayıp yeni bulgular elde etmek ve yukarıdaki hipotezlerden 

hangisinin doğru olduğunu tespit etmektir. 

Bütçe hazırlık sürecinde gelir ve gider tahminlerinin doğruluk çerçevesinde yapılması 

oldukça önemlidir. Bu bağlamda, çalışmamızın ilk bölümünde evrensel bütçeleme ilkeleri ve 

doğruluk ilkesi açıklanmıştır. İkinci  bölümde de bu ilkenin Türkiye’deki uygulamasının etkin 

olup olmadığını analiz etmek adına ampirik bir uygulama yapılmıştır. 

1. BÜTÇE KAVRAMI, BÜTÇELEME İLKELERİ VE DOĞRULUK İLKESİ 

1.1. Bütçe Kavramı ve Niteliği 

Fransızca “küçük çanta” anlamına gelen bougette sözcüğü, İngilizce’ye budget olarak 

geçmiştir. Devlet bütçesine bu ismin verilmesinin nedeni de İngiltere Maliye Bakanı’nın 

senelik hesapları parlamentoya küçük bir çantayla getirmesinden kaynaklanmaktadır. Türk 

Hukuk Lûgatı tarafından yapılan tanımlamaya göre, geniş anlamda bütçe; “…mali, ticari ve 

gayri ticari her türlü müesseselerde ileride muayyen bir müddet içinde yapılacak tahsilât ve 

sarfiyatı tahmin eden ve karşılaştıran bir cetveldir”. Dar anlamda bütçe ise; “…devletin, 

devlet dairelerinin ve müesseselerinin atiye ait muayyen bir müddet içinde vuku bulacak 

sarfiyatını ve varidatını tahmin eden ve varidatı tahsile ve sarfiyatı ifaya mezuniyet veren 

kanundur” (Türk Hukuk Kurumu, 1991: 45). 
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Bütçe konusunda tanımlar oluşturulurken genellikle bütçe ile alakalı net bir tanımlama 

yapmak yerine, bütçenin niteliklerinden, işlevlerinden ve ilkelerinden bahsedilmektedir. Bu 

da tanımlarda çeşitlilik ve farklılıklar olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle tanımları ilmi ve 

kanuni tanımlar olarak ikiye ayırmak daha isabetli olacaktır. 

Paul Leroy- Beaulieu bütçeyi tanımlarken devleti ve mahalli idareleri dâhil edip, 

…Bütçe, belli bir dönem içinde toplanacak gelirler ile yapılacak giderlerin tahmini ve 

karşılaştırmalı cetveli olduğu kadar yetkili organlar tarafından bu giderlerin yapılması ve o 

gelirlerin toplanması için verilen izindir. demiştir. Edgar Allix,  …Bütçe, devletin belli bir 

süre içindeki gelir ve giderlerini tahmini olarak belirleyen, gelirlerin toplanmasına, 

giderlerin yapılmasına izin veren bir tasarruftur… şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Çeşitli 

özellik ve işlevlerini dâhil edecek şekilde yapılan ilmi tanımlama ile bütçe; …Ulusal 

ihtiyaçları karşılayan bir yönetim planı, iktisadi politikanın bir aracı, hükümetin kamu 

fonlarını nasıl kullanacağına dair yasama organına ve millete sunduğu mali bir rapor, 

önerileri eyleme dönüştürecek yasama kararlarının alınması için bir istek, ulusal hedefleri ve 

onlara ilişkin verileri incelemek için bir araya getirilen bir belge ve hükümet programlarının 

daha verimli ve etkin bir şekilde icrasını mümkün kılan bir araçtır…(Edizdoğan ve 

Çetinkaya, 2011: 2-5). 

Kanuni tanımlar ülkelerin kanunlarında bulunan, bütçe hazırlanması ve uygulanması 

esnasında dikkate alınması gereken, bir takım zorunlu esasları içine alır. Hata payını sıfıra 

yaklaştırmak adına oluşturulan bu kanunlar kesin ve açıktır. 2003 yılında kabul edilen 5018 

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ise bütçe, “…Belirli bir dönemdeki gelir 

ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun 

olarak yürürlüğe konulan belgeyi ifade eder…” şeklinde tanımlanmıştır (KMYKK, m: 3). 

Bütçe, kamu gelir ve giderleri ile yakından ilişkilidir. Bütçe kanununda gelir olarak 

gösterilmeyen bir şey için tahsilât yapılamayacağı gibi gider olarak gösterilmeyen bir şey için 

harcama yapılamaz. Bütçeler parlamentoların onayı ile yürürlüğe konulur. Hiçbir gider bu 

onay sürecinden geçmeden harcama yapılamaz ve gelir tahsil edilemez (Kara, 2007: 9). 

Yapılan tanımlardan çıkarılacak sonuç, bütçenin bulundurması gereken 4 temel 

özelliktir. Bunlar Tahmin, Tahdit, Tasdik ve Tevzindir. Bu 4 kavramdan biri olan Tahmin, 

çalışmamızın konusunu belirlerken çıkış noktamızı teşkil ettiğinden yalnızca bu kavramı 

ayrıntısıyla açıklamak yeterli olacaktır. 

Tahmin: Bütçe dâhilindeki gelir ve gider tahminleri ait oldukları mali yıldan önce 

hazırlandıklarından dolayı bütün bütçeler nitelik olarak geleceğe dair ekonomik ve mali bir 

plan ve programdır. Bütçe uygulamaya geçtikten sonra, gelir ve giderlere dair kesin rakamlar 

belli olur ve bu gerçek miktarlar Kesin Hesap Kanunu ile saptandıktan sonra ilan edilir. Bütçe 

tahminlerinin sahip olması gereken temel özellikler şunlardır: 

 Gider tahminleri bir üst sınırı gösterir. Gider tahminleri bir ödenek niteliği 

taşıdığından, uygulamada harcamalar bakımından tahminler bir üst sınır 

niteliği taşır. Zira ödenekler, kamu hizmetleri için yapılacak harcamaların en 

üst tutarlarını gösterir. 

 Gider tahminleri yalnızca bütçede açıkça gösterilmiş olan yere ve konuya 

harcanabilirler. Ödenekler harcama konusunda ve miktarında bir sınırlama 
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anlamına geldiğinden, bütçede açıkça belirtilmemiş herhangi bir konuya ve 

yere harcama yapılamaz. 

 Bütçede gösterilmiş olan kaynaklar dışında hiçbir kaynaktan gelir toplanamaz. 

Bütçe kanununda belirtilen kaynaklar dışında hiçbir kaynağa yıl içinde 

yürütme organı tarafından kendi isteğine göre başvurulamaz. 

 Gelir tahminleri alt ve üst sınır niteliği taşımazlar. Bütçede gösterilenden daha 

fazla gelir toplanabileceği gibi, bütçede gösterilenden az gelir toplanmış olması 

herhangi bir sorumluluk gerektirmez. 

 Tahminlerden ayrılmalar, tahmini yapanların başarıları ya da samimilikleri 

için bir ölçü olarak kullanılabilir. Tahminlerin uygulanması sonrasında 

tutarlılıkta meydana gelebilecek sapmalar, bu tahminlerden sorumlu birimleri 

ve kişileri zor durumda bırakabilir. Genel kabul görmüş tahmini sapma hataları 

%2-3 olarak kabul edilse dahi bu oran gelişmiş ülkelerde %4-5 olarak 

esnetilebilir (Edizdoğan ve Çetinkaya, 2011: 34-35 ). 

1.2. Bütçeleme İlkeleri 

Bütçenin işlevlerini gerçekleştirebilmesi için bir takım kurallar çerçevesinde 

hazırlanması ve uygulanması gerekir. Bütçe ilkeleri, özellikle demokrasiyle yönetilen 

ülkelerde yasama organının harcamaların tamamını kendi tasarrufu ve denetimi altına alma 

isteğinden kaynaklı olarak; bütçenin hazırlık, onay, uygulama ve denetim aşamalarını 

ilgilendiren kurallar bütünü şeklinde oluşturulmuştur (Edizdoğan ve Çetinkaya, 2011: 41). 

1885’li yıllarda Leon Say tarafından “bir bütçe için gerekli 4 özellik” şu şekilde ifade 

edilmiştir; bütçede birlik olmalıdır, bütçe yıllık olmalıdır, bütçe ileriye dönük olmalıdır ve 

bütçe muhasebe kişiliğini temsil etmelidir (Sundelson, 1935: 237). 

Dr. Neumark, yaptığı düzenleme ile ilkeleri statik ve dinamik diye ikiye ayırmıştır. Bu 

klasifikasyona göre ilkeler şu şekilde ayrıştırılmıştır (Sundelson, 1935: 242): 

 

Maddi Genellik İlkesi, Adem-i Tahsis 
Statik 

Şekli Birlik İlkesi, Açıklık İlkesi 

 

Hazırlık ve Onay Doğruluk İlkesi, Önceden İzin Alma 

Dinamik Uygulama Belirlilik İlkesi 

Her Aşamada Alenilik İlkesi 

Neumark’tan farklı olarak bir diğer Alman yazar Seidel bu ilkelere bir fark getirmiştir, 

bu çok küçük bir farktır. İlkeleri statik ve dinamik olarak ayırmış fakat her bir ilkeyi 

açıklamak adına sorular sormayı tercih etmiştir. Örneğin ilk soru, bütçenin kapsamı nedir? Bu 

sorunun cevabını bütçeleme ilkelerinden genişlik ve doğruluk açıklar. “Hangi gelirler ve 

harcamalar bütçe kapsamına alınmalıdır?” sorusunun cevabı, birlik, açıklık, alenilik ve 

karşılaştırılabilirlik ilkeleridir. Ya da “bütçe ne zaman sunulur?” sorusunun cevabı önceden 

izin alma ilkesi ile alakalıdır (Sundelson, 1935: 242). 

Neumark ve Seidel’in klasifikasyon şekli makuldür fakat yeterince tatmin edici 

değildir çünkü bu klasifikasyon, bütçeyi hazırlayan kişinin niyetini cevaplama konusunda 

başarısızdır. Bunun ardından oluşturulan temel ilkeler daha çok üç noktada yoğunlaşmış ve 
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son halini almıştır. Bunlar; bütçe sistemi ve siyasi birliğin mali hareketleri arasındaki ilişki, 

bütçeleme mekanizması tarafından bütçe sistemine dâhil edilen işlemler, bütçe içeriğinin 

sunumunun şekli ve sunumu. İlk kategoriye alınan ilkeler; genişlik ve seçkinlik; ikinci 

kategoriye alınan ilkeler; birlik, özel olma, yıllık olma ve doğruluk; üçüncü kategorideki 

ilkeler ise; şeffaflık ve alenilik ilkeleridir (Sundelson, 1935: 243). 

Bu ilkeler zaman içerisinde ve ülkeden ülkeye değişmeler göstermiş ve nihai halini 

almıştır. Ülkemiz kamu mali yönetiminde bütçe disiplininin sağlanması bağlamında 5018 

sayılı kanun çerçevesinde bu ilkelerin sayısı on beşi bulmuştur ve bu ilkelerin çoğu klasik 

bütçe ilkelerini de kapsamaktadır. Bu ilkeleri kısaca açıklayacak olursak;  

Genellik İlkesi: Devletin büyük ya da küçük tüm gelir ve giderlerinin bütçede yer 

alması ve devlet maliyesinin tek varlık olarak ele alınması genellik ilkesidir. Genellik ilkesi 

başlıca üç noktada ağırlık kazanır ve bu anlamlardan birini kaybedecek olursa işlevini yitirir 

(Edizdoğan ve Çetinkaya, 2011: 43): 

- Tüm devlet gelir ve giderlerinin bütçede gösterilmesi gerekir. 

- Bütçede yer alan gelir ve giderlerin gayrisafi (brüt) tutarlar olarak belirtilmesi 

gerekir. Gelirleri toplayan kamu kuruluşları bundan giderlerini düşüp kalanını bütçeye net 

gelir yazamaz. 

- Belli gelirlerin belli giderlere tahsis edilmemesi gerekir (adem-i tahsis). Devletin 

bütün gelirleri bir havuzda toplanır, devletin bütün harcamaları bu havuzdan yapılır. Adem-i 

tahsis ilkesi her zaman geçerli olmayabilir. İstisnası vardır; şartlı bağış ve yardımlar bunun en 

klasik örneğidir. 

Birlik İlkesi: Bu ilkeyi, devlete ait bütün gelir ve gider cetvellerinin tek bir bütçe 

içinde gösterilmesi olarak ifade edebiliriz. Yani kısaca, devletin tek bir bütçesinin olması 

ilkesidir. (Kara, 2007: 61- 62). Ancak gerçek hayatta uygulanamayan bir ilkedir. Çünkü kamu 

sektörünün birçok farklı bileşeni vardır ve bunların hepsinin ayrı bütçeleri olabilir. 

Dolayısıyla devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bir bütçede yer alması zordur. 

Doğruluk İlkesi: Bütçenin hazırlanma aşamasında kişilerin iyi niyetli davranmasını 

(subjektif doğruluk) ve bütçe tahminlerinin gerçekleşen rakamlara yakın olmasını (objektif 

doğruluk) ifade eder. 

Önceden İzin Alma İlkesi: Bu ilke, yasama organının yürütme organına yapacağı 

hizmetler ve elde edeceği gelirler için önceden yetki ve izin vermesi şeklinde ifade edilebilir. 

Bu ilkeye göre, bütçe tasarısı, öngörülen harcamaların yapılacağı ve gelirlerin toplanacağı 

mali yıla girmeden önce parlamento tarafından kabul edilip onaylanmalıdır. Hiçbir gelir ve 

gider yasama organının onayını almadan tahsil edilemez ve harcanamaz (Edizdoğan ve 

Çetinkaya, 2011: 125; Kara, 2007: 66). 

Ayırım (Ödenek Ayrılması, Tahsis) İlkesi: Ayırım (tahsis) ilkesi, kamu hizmetlerine 

tüm gelirlerden ödenmek üzere her hizmet çeşidine bir ödenek tahsis edilmesidir. Bu nedenle 

de bütçe onaylanırken harcama kalemleri tek tek oylanır. Ayırım ilkesine göre, devlet 

kurumlarında belli bir hizmet için ayrılan ödenek başka bir hizmet için kullanılamaz 

(Edizdoğan ve Çetinkaya, 2011: 126; Kara, 2007: 66- 67). 

Yıllık Olma İlkesi: Bütçe devrelerinin uzunluğu tüm bütçe sistemlerinin temel 

özelliğidir ve bütçe ile alakalı problemler bu ilke kapsamında ilişkilendirilir (Sundelson, 
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1935: 253). Bu ilke, bütçe ile verilen iznin bir süre ile sınırlandırılmasını ve bu sınırın da bir 

yıl olmasını öngörür. Bütçe ile verilen izin ancak o bütçe dönemine ilişkindir ve bütçe ile 

verilen ödeneğin de verildiği yıl içinde kullanılması şarttır. Kalan ödeneklerin sonraki yıla 

devredilmesi mümkün değildir (Kara, 2007: 67). Yıllık olma ilkesini bozan tek şey geçici 

bütçe uygulamalarıdır.  

Denklik İlkesi: Burada kastedilen denklik, muhasebesel bir denkliktir. Yani bütçede 

açık bile olsa, finansman yöntemlerinin de bütçede gösterilmesi şekliyle muhasebesel olarak 

gelir ve gider denkliğinin sağlanmasıdır. Bütçe denkliği, gelir ve gider tahminlerinin birbirine 

eşit olmasını ifade etmektedir. 

Tasarruf İlkesi: Belirli bir miktardaki kaynak ile mümkün olan en yüksek faydanın 

sağlanması adına oluşturulmuş bir ilkedir. Bunun için israfı önlemek, hizmet maliyetlerini 

düşürmek ve hizmet kalitesini artırarak kamu kesiminde verimliliğin ve tasarrufun 

sağlanabileceği öngörülmektedir (Altuğ, 1999: 27). 

Açıklık İlkesi ve Mali Saydamlık: Bu ilke, bütçe kanunlarının yasama organı üyeleri, 

uygulayıcılar ve halk tarafından anlaşılır biçimde hazırlanması zorunluluğuna dikkat 

çekmektedir. Böylelikle, yalnızca hükümet üyelerinin ve parlamenterlerin değil, kamuoyunun 

da ülke cüzdanı, maliyesi ve ekonomisi hakkında bilgi edinmesi sağlanmış olacaktır 

(Saraçoğlu ve Ejder, 2002: 40). 

Açıklık ilkesinin geliştirilmiş şekli, günümüzde mali saydamlık olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Mali saydamlık, devletin hedeflerinin, bu hedeflere ulaşmak için uygulanan 

politikaların ve yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgilerin düzenli, anlaşılabilir, 

tutarlı ve güvenilir bir biçimde vatandaşlara ve kamuoyuna duyurulması olarak ifade edilebilir 

(Kara, 2007: 68). 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 7. Maddesi ile 

mali saydamlık yasalaştırılmıştır. Kanun maddesinin ilk bendinde mali saydamlık, “…Her 

türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla 

kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi…” şeklinde ifade edilmektedir (KMYKK, m: 7). 

Hesap Verilebilirlik: Hesap verilebilirlik, kamu görevlilerinin, yetki 

sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin ilgili kişilere karşı cevap verebilir olması, bunlara 

yöneltilen eleştiri ve önerileri dikkate alarak bu doğrultuda hareket etmesi, herhangi bir 

başarısızlık veya usulsüzlük durumunda sorumluluğu üzerine alma gerekliliği olarak ifade 

edilmektedir (Kara, 2007: 69-70). 

1.3. Bütçede Doğruluk 

Kamu mali yönetiminde bütçeleme, geleceğe yönelik mali programları planlama, 

yasama, yürütme, izleme ve denetim işlemidir. Bu işlem toplumlara ekonomik, sosyal, siyasal 

ve her türlü faaliyeti gerçekleştirmelerinde rehberlik etmeye olanak sağlar. Merkezi bütçelere 

değer biçmede anahtar ilkelerden biri doğruluktur ki bu da temel olarak tahmin işlemleri ile 

ilgilenir (Galinski, 2013: 1). 

Doğruluk ilkesi bütçe sisteminin taşıdığı tüm özellikleri göstermek zorundadır. Fakat 

literatüre baktığımızda bu ilkenin daha çok gelir tahminleri ile sıkı bir ilişkide olduğunu 

görebiliriz. Ayrıca hassasiyet ve nezaket gerektiren bir ilke olduğu açıktır. Fransız yazarlar 

doğruluk ilkesinin temel ve zorunlu ilkelerden olması gerektiği fikrinde değillerdir. Fakat 

akıllılık, samimiyet ve açıklığın elzem olduğunu, bütçe tahminleri hazırlanırken de dürüstlük 
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ve vizyonun önemli olduğunu söylerler. Bu ilkeye Alman yazarlar fazlasıyla önem vermiş ve 

tam anlamını bulmuşlar; bu ilkeyi zorunlu bir kriter yapmak için çalışmışladır (Sundelson, 

1935: 256- 257). 

Doğruluk ilkesi, bütçe tahminleriyle ilintili bir ilkedir. Buna göre bütçe tahminlerinin 

mümkün olduğunca gerçekçi olması ve mevcut koşulları doğru yansıtması gerekmektedir. 

Yani daha açık ifadeyle doğruluk ilkesinin amacı, gelir ve gider tahmin rakamlarının, o yılın 

koşullarına uygun olmasıdır (Saraçoğlu ve Ejder, 2002: 42). 

Doğruluk, tahmini bütçe gelir ve harcamalarının nihai olarak denk olması gerektiği 

anlamına gelmemektedir. Tahmini bütçe ve gerçekleşmeleri arasındaki farklılık derecesinin 

mutlak surette kabul edilebilir olması gerektiğini öngörmektedir. Bununla birlikte bütçe 

yapıcıların, bütçe tahminleri ile gerçekleşmeleri arasında mümkün olduğunca az farklılık 

yakalamak için yeterince çaba harcamaları gerektiğini beklemektedir (Bağdigen, 2005: 190-

191). 

Doğruluk ilkesinin iki ayrı ifadesi vardır; Subjektif Doğruluk ve Objektif Doğruluk. 

Subjektif (Öznel) Doğruluk ilkesine göre gelir ve gider tahminlerini yapan yetkili kişilerin ne 

çok iyimser ne de çok kötümser olmaması gerekir. Yani bütçe tahminleri kişisel yargılardan 

ve gereksiz inisiyatiften uzak, mevcut koşulları olduğu gibi yansıtmalıdır. Aksi halde, siyasi, 

ekonomik ve sosyal beklentilerin bu tahminlere yansıtılması bütçeden beklenen mali ve sosyal 

beklentilerin tam anlamıyla gerçekleşmesine engel olur ve kurumlar ile bireyleri yanıltıcı 

sonuçlar meydana getirir (Saraçoğlu ve Ejder, 2002: 42). 

Objektif (Nesnel) Doğruluk ilkesi ise, bütçe tahminlerinin isabet gücünü ifade eden 

bir ilkedir. Bu tahminler mevcut dönemin ekonomik ve sosyal şartlarını göz önünde 

bulundurarak yapılmalıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, sene başındaki bütçe tahminleri ile yıl 

sonundaki bütçe gerçekleşmeleri arasındaki isabetlilik ne kadar iyiyse, objektif doğruluk o 

kadar yakalanmış demektir. Bir başka deyişle, bütçe tahminleri ile bütçe gerçekleşmeleri 

arasındaki farka baktığımızda, değeri yüksek olan taraf eğer bütçe gerçekleşmeleri ise, bütçe 

tahminlerinden uzaklaşılmış ve doğruluk ilkesinden sapılmıştır. 

Yapılan tüm bu tanımlardan hareketle, doğruluk ilkesinin analizini yaparken, takdir 

odur ki subjektif doğruluk ilkesinin ölçümünü yapabilmek oldukça güçtür. Çünkü öznel 

kararların ve uygulamaların etkinliğini ölçmek kolay değildir. Burada iş yalnızca yetkili 

kişilerin vicdan ve tasarrufuna bağlıdır. Her ne kadar son zamanlar yapılan çalışmalar kamu 

bütçeleme sürecinde yazılı olmayan kuralların önemini vurgulasa da tam anlamıyla bir ölçüm 

ve değerlendirme yapmak kolay değildir. Fakat objektif doğruluk ilkesini ölçmek adına bir 

takım hesaplamalar ve karşılaştırmalar yapılabilir. Bütçe tahminleri ve bütçe gerçekleşmeleri 

burada bize yol gösterir niteliktedir. 

Gelir ve gider tahminlerinin doğruluğunu değerlendirmek merkezi bütçede oldukça 

zordur. İlk ve en önemlisi, bunu yaparken bir takım ilkelerin göz önünde bulundurulması 

gerekir. Şöyle ki; gerçekleşmiş bütçenin orijinal planı ile karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır, 

kimi bütçe kategorilerinin eksik ve fazla tahminlerini sistematik olarak açığa vurabilecek 

sapmaların belirlenmesi gerekir ve gelir-gider tahminlerinin ve tahmin hatalarının 

belirleyicileri ayrı ayrı analiz edilmelidir (Galinski, 2013: 3). 
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2. TÜRKİYE’DE BÜTÇEDE DOĞRULUK İLKESİNİN ÖLÇÜLMESİ: 1980- 2015 

2.1. Ölçme Yöntemleri
12

 

Bütçe tahminlerinde doğruluğu ölçebilmek adına Türkiye’de ve dünyada bir takım 

ölçümler yapılmış ve farklı farklı yöntemler kullanılmıştır. Bunlar; Tahmin Hatası Yöntemi, 

Theil’in Eşitsizlik Katsayıları Yöntemi, Tahmin Hatası ve Eşitsizlik Katsayılarının birlikte 

kullanıldığı yöntem ve Rasyonel Beklentiler Hipotezidir (Özcan ve Tosun, 2014: 372- 374). 

Tahminler oluşturulurken yapılan hatanın, gerçekleşmelerden ne ölçüde saptığının 

yüzde olarak ifade edildiği Tahmin Hatası Yöntemi’nin formülü aşağıdaki gibidir: 

             =  
                  

           
 100 

Harcamaların tahminler gibi gerçekleşmesi durumunda tahmin hatası 0’a eşittir. Elde 

edilen hata büyüklükleri de yorumlanırken, hesaplanan tahmin hatası 0’a ne kadar yakınsa o 

kadar iyi tahmin yapılmış demektir; aynı şekilde ne kadar uzaklaşılmışsa tahmin o kadar kötü 

demektir. 

İlk olarak Henry Theil kullanıldığı için onun adını alan Theil’in Eşitsizlik Katsayıları 

Yöntemi de bir diğer yöntemdir ve U1 gösterilen hesaplama formülü şu şekildedir: 

  =
√1
  

∑( 𝑃     ) 

√1
 
 ∑𝑃   √

1
 
 ∑   

 

Pt tahminlerdeki değişimi, At gerçekleşmelerdeki değişimi ve n de gözlem sayısını 

göstermektedir. Katsayı 0 ile 1 arasında bir değer almak zorundadır ve katsayının sıfır olması 

tahminlerle gerçekleşmelerin eşit olduğunu yani çok iyi yapıldığını gösterirken, katsayı 1’e 

yaklaştıkça tahminlerden sapılmış olur. Yine Theil tarafından oluşturulan bir diğer katsayı 

hesaplama yöntemi de aşağıdaki gibidir. Bu yöntemde sadece paydada bir değişiklik 

yapılmıştır. Diğer yöntemden tek farkı da, U2 katsayısının bir üst sınırı yoktur ve bu farkın 

paydadaki değişimle ilgili olduğu düşünülmektedir. Onun dışında yine Pt ve At değerleri 

tahmin ve gerçekleşmelerdeki değişimleri ifade etmektedir. 

  = 
√∑( 𝑃    ) 

√ ∑     
 

Yine bahsettiğimiz bir diğer yöntem ise, gerçekleşme farkı ile birlikte tahmin ve 

gerçekleşme arasındaki farkın kullanıldığı formüldür. Söz konusu U3 katsayısı şu şekildedir: 

  =
√1 
  
 ∑  ( 𝑃    ) 

√ 1
   

∑  𝑃   √
 1
   

∑     

 

Bu formülde diğer formüllerden farklı olarak şu şekilde denklemler kurulmuştur:  

Pt = Pt – At-1 ve at = At - At-1. Fakat bu denklemin de diğer denklemlerle ortak yanı, 

katsayısının 0 olması tahminlerin çok iyi yapıldığı anlamına gelmektedir. 

                                                           
12

 Çalışmamızın bu başlığı altında bahsedeceğimiz yöntemler için çoğunlukla Özcan ve Tosun (2014)’dan 
yararlanılmıştır. 
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Tahmin hataları hesaplanırken kullanılan son yöntem de, bütçe tahminlerinin rasyonel 

beklentilere uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının ölçüldüğü yöntemdir. Rasyonel 

beklentiler hipotezine göre, yapılan tahminlerin, tahmin edilen değişkenlerle ilgili tüm verileri 

dikkate aldığı varsayılır. Tahminler ekonomik sistemin genel yapısına bağlı olduğu için bilgi 

miktarı ve sistemdeki değişikliklerin tahminleri etkileyeceği görüşü hâkimdir. Tahminlerin 

beklentilere uygun yapılıp yapılmadığını sınayan formül şu şekildedir: 

At = a0 + a1 Pt + a2 At-1 

Bu denklemde de A gerçekleşmeleri, P ise tahminleri sembolize etmektedir. 

Tahminlerde aranılan katsayı değerleri de a0= 0; a1= 1 ve a2= 0 şeklinde olmalıdır. Yani 

tahminler gerçekleşmelere eşit olmalıdır. Ancak bu şartlar sağlandığında mükemmel tahmin 

yapılmış olacaktır. 

2.2. Uygulama 

Çalışmamızda, bütçede doğruluk ilkesinden sapmanın hesaplandığı yöntemlerden ilki olan 

Tahmin Hatası yöntemi kullanılmaktadır. Bu bağlamda, 1980-2015 yılları arasında 

Türkiye’de bütçe gelirleri ve giderleri için tahmin hataları hesaplanmış ve yorumlanmıştır. 

Tablo 4’de 1980-2015 yılları itibariyle bütçe gelir ve giderleri bulunmaktadır. Tablodaki 

veriler ışığında gelir ve gider tahmin hataları hesaplanmıştır. 

Normal şartlarda ekonometrik veya başka bir ampirik yöntem kullanıldığında 

aşağıdaki verilerin enflasyondan arındırılması, bir başka ifadeyle reelleştirilmesi gerekir. 

Ancak burada veri serilerinin zaman içindeki seyrinden ziyade, her yılın kendi içindeki 

sapmaları hesaplandığından, verileri reelleştirmeye gerek duyulmamıştır. Ayrıca matematiksel 

olarak, aşağıdaki cari verilerle hesaplanan tahmin hataları ile reelleştirimiş verilerle 

hesaplanan tahmin hataları aynı çıkacaktır. Bu nedenle bütçe gelir ve gider verileri cari 

fiyatlarla kullanılmıştır. 

 

Tablo 4: 1980-2015 Yılları İtibariyle Bütçe Gelir ve Giderleri (Bin TL) 

Yıllar 
Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri 

Başlangıç Ödeneği Harcama Tahmin Tahsilat 

1980 770 1.384 720 988 

1981 1.558 1.931 1.498 1.536 

1982 1.804 2.159 1.739 1.622 

1983 2.600 3.459 2.450 2.695 

1984 3.285 4.981 2.985 3.769 

1985 5.542 6.717 5.042 5.980 

1986 7.254 9.082 6.750 7.153 

1987 11.050 13.480 10.120 10.444 
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1988 20.881 23.133 18.429 17.587 

1989 32.933 39.860 28.456 31.368 

1990 64.400 68.781 53.860 56.572 

1991 101.265 133.950 84.130 99.084 

1992 207.866 221.795 175.880 178.070 

1993 397.179 507.887 366.400 357.332 

1994 818.839 957.573 727.000 751.615 

1995 1.330.919 1.808.464 1.409.000 1.409.250 

1996 3.510.988 4.114.147 2.650.000 2.727.958 

1997 6.284.950 8.364.229 6.254.921 5.815.099 

1998 14.789.474 16.193.667 10.800.000 11.811.065 

1999 27.143.467 28.667.597 18.030.000 18.933.065 

2000 46.713.267 49.531.993 32.585.000 33.440.143 

2001 48.360.005 82.821.821 49.300.000 51.542.970 

2002 98.131.000 120.581.782 71.218.000 75.592.324 

2003 137.554.686 147.134.899 100.782.000 100.250.427 

2004 149.945.082 156.879.652 104.109.000 110.720.859 

2005 155.627.544 162.065.265 126.490.082 137.980.944 

2006 174.321.617 178.126.033 160.325.526 173.483.430 

2007 204.988.546 204.067.683 188.158.954 190.359.773 

2008 222.553.217 227.030.562 204.556.459 209.598.472 

2009 259.155.933 268.219.185 248.758.275 215.458.341 

2010 286.981.304 294.358.724 236.794.348 254.277.435 

2011 312.572.607 314.606.792 279.026.426 296.823.602 

2012 350.948.318 360.491.300 329.844.817 331.700.350 

2013 404.045.669 408.224.560 370.094.536 389.681.985 

2014 436.432.901 448.752.337 403.174.813 425.382.787 
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2015 472.942.746 505.992.432 451.979.400 483.386.422 

Kaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BUMKO), http://www.bumko.gov.tr 

 

Bilindiği üzere Tahmin Hatası yönteminde her bir yılın gerçekleşen kamu harcama 

tutarından harcama başlangıç ödeneği tutarı çıkarılıp, gerçekleşen harcama tutarına 

bölünmesiyle bütçe gider tahmin hataları yüzdesel olarak hesaplanmaktadır. Aynı mantıkla 

her bir yılın kamu gelir tahsilat rakamından bütçe gelir tahmin rakamı çıkarılıp, tekrar tahsilat 

rakamına bölünmesiyle bütçe gelir tahmin hataları yüzdesel olarak hesaplanmaktadır. 

Hem gelir hem de gider tahmin hatalarında değerin sıfır veya sıfıra yakın olması 

beklenmektedir. Gider tahmin hatasında değerin pozitif çıkması gerçekleşen harcamanın 

başlangıç ödeneğinden fazla olduğunu; negatif çıkması ise gerçekleşen harcamanın başlangıç 

ödeneğinden az olduğunu göstermektedir. Gelir tahmin hatasında ise değerin pozitif çıkması 

tahsil edilen gelirin tahmin edilen gelirden fazla olduğunu; negatif çıkması da tahsil edilen 

gelirin tahmin edilen gelirden az olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 5: 1980- 2015 Yılları Gider ve Gelir Tahmin Hataları (%) 

Yıllar Gider Tahmin Hatası Gelir Tahmin Hatası 

1980 44,36 27,13 

1981 19,32 2,47 

1982 16,44 -7,21 

1983 24,83 9,09 

1984 34,05 20,80 

1985 17,49 15,69 

1986 20,13 5,63 

1987 18,03 3,10 

1988 9,74 -4,79 

1989 17,38 9,28 

1990 6,37 4,79 

1991 24,40 15,09 

1992 6,28 1,23 

1993 21,80 -2,54 

1994 14,49 3,27 

1995 26,41 0,02 

http://www.bumko.gov.tr/
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1996 14,66 2,86 

1997 24,86 -7,56 

1998 8,67 8,56 

1999 5,32 4,77 

2000 5,69 2,56 

2001 41,61 4,35 

2002 18,62 5,79 

2003 6,51 -0,53 

2004 4,42 5,97 

2005 3,97 8,33 

2006 2,14 7,58 

2007 -0,45 1,16 

2008 1,97 2,41 

2009 3,38 -15,46 

2010 2,51 6,88 

2011 0,65 6,00 

2012 2,65 0,56 

2013 1,02 5,03 

2014 2,75 5,22 

2015 6,53 6,50 

Kaynak: Tablo 4’den elde edilen verilerle hesaplanmıştır. 

 

Tablo 4’den elde edilen verilerle oluşturulmuş Gelir Tahmin Hatası ve Gider Tahmin 

Hatası değerleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Gelir tahmin hatası hesaplanırken bütçe 

gelirlerinin tahsilat ve tahmin rakamları kullanılmıştır. Gider tahmin hataları hesaplanırken de 

bütçe giderlerinin harcama ve başlangıç ödenekleri kullanılmıştır. 

Tablo 5’deki hataları analiz edecek olursak; 1980 sonrası dönemde gider tahmin 

hatalarının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu da mali yıl sonunda gerçekleşen 

harcamaların başlangıç ödeneğinden uzaklaştığı anlamına gelmektedir. Bu yıllarda meydana 

gelen bu hataların 1980 sonrası uygulanan neoliberal politikalarla alakası vardır. 1980 sonrası 

uygulanan ithalatın serbestleştirilmesi, kamu yatırımlarının artırılması, ihracatın teşvik 

edilmesi gibi uygulamalar kamu harcamalarında büyük artışlara neden olmuştur. Bu durum 
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büyüme hızını artırmış olsa da, kamu açıklarının finansmanında vergiler yerine borçlanmanın 

tercih edilmesi bir borç sorununa neden olmuştur. Özellikle de iç borç stoklarının sürekli artış 

göstermesi ve bu borçların Merkez Bankası’ndan yapılması Türkiye’nin hiper enflasyon 

yaşamasına neden olmuştur. 1980 yılında %115 seviyesindeki enflasyon oranı 1982’ye kadar 

uygulanan sıkı maliye politikaları ile %21'e kadar inse de, sonraları bu politikalardan 

vazgeçilip genişletici politikalara geçilmesi 1988 yılında bu oranın yeniden %72’lere 

yükselmesine neden olmuştur (Oktayer, 2010: 434). 1988 yılında gelir tahmin hatalarında 

görülen (-) yöndeki hata bize o yılda beklenenden daha az bir kamu geliri elde edildiğini 

göstermektedir. O yılda meydana gelen yüksek enflasyon, vergi gelirlerinde bir erozyona 

neden olmuştur. 

1990 sonrasında yoğun bir şekilde başvurulan iç borçlanma da başlangıçta enflasyon 

yaratmayacakmış gibi görünse de ekonomik ve siyasi belirsizlikler sebebiyle bir süre sonra 

kısa vadeli ve yüksek faizli borçlanmaya neden olmuştur. Dolayısıyla bu durum bütçe 

açıklarını derinleştirmiştir. 1990 sonrası gider tahminlerine baktığımızda da bunu açıkça 

görebiliyoruz. Özellikle 1991 ve 1993 yılları durumu açıklamaktadır. Yüksek faizli borç 

servisleri bütçe harcamalarının miktarını beklenenden fazla artırmıştır. Bu yıllarda birçok 

Batılı ülkede kamu açıklarına sınırlamalar getirilirken ülkemizde tam tersi olmuş ve yüksek 

miktarda açıklar meydana gelmiştir. Bu mali açıkların borçlanmayla finansmanı bir süre sonra 

iç ve dış borç miktarını üst düzeye taşımış ve 1994 yılında borç krizi baş göstermiştir. Bu 

krizin en önemli nedeni Hazinenin Merkez Bankasından sağladığı kısa vadeli avanslardır. 

Merkez Bankasının bu avansları karşılamak için para basması enflasyonu artıran bir sonuç 

doğurmuştur. Bu kriz sonrasında Merkez Bankasının bağımsızlığı gündeme gelmiş ve 

1996’dan itibaren kısa vadeli nakit avans kullanım oranları kademeli olarak azaltılmıştır. 

Nakit avans kullanımı 1998 yılında %3 seviyesine kadar inmiş, 2001 yılında da tamamen 

kaldırılmıştır. Her ne kadar yapılan düzenlemeler kamu açıklarında bir iyileştirme yapıyormuş 

gibi görünse de enflasyon konusunda herhangi bir hedefleme yoluna gidilmemiş olması, 1997 

yılında bu konuyu da gündeme getirmiştir. Özellikle 1997 yılında beklenen kamu gelirlerinin 

gerçekleştirilememesi bize ülkede yaşanan enflasyonu göstermektedir (Oktayer, 2010: 438). 

Yine 2001 ve 2002 yıllarında da gider tahmin hatalarının 0’dan oldukça uzaklaşmış 

olduğunu görüyoruz. Bu yıllarda başlangıç ödeneklerinin harcamaları karşılayacak seviyede 

belirlenmediği ortadadır. Bunun nedeni de yine ekonomik krizlerdir. Kasım 2000 ve Şubat 

2001 krizleri, özellikle bu krizlerin beklenenin dışında gerçekleşmiş olması bu yıllardaki gider 

tahminlerini çok büyük oranda etkilemiştir. Özellikle Kasım 2000 krizinin uygulanan 

Enflasyonu Düşürme Programı’na rağmen gerçekleşmiş olması 2001 yılındaki bütçe 

harcamalarını iki katına çıkarmıştır. Enflasyonun hedefi aşması ve buna bağlı olarak Merkez 

Bankasının para miktarını ayarlayamaması TL’nin aşırı değerlenmesine neden olmuştur. Bu 

dönemde bankaların, bünyelerinde meydana gelen görev zararlarını gidermek için ihtiyaç 

duydukları likidi piyasadan karşılamaları ekonomideki likiditeyi azaltmış ve faizleri 

artırmıştır. Nihayetinde yaşanan 2000 krizi, 2001 yılı kamu harcamaları için olağanüstü ve 

beklenmeyen bir durum yaratmıştır. Özellikle da zarar eden bankaların TMSF’ye 

devredilmesi kamu açısından büyük bir kambura neden olmuştur (Özcan, 2009: 63-66). 
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2001 yılı sonrasında uygulanmaya başlanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nın 

olumlu yanlarından biri 2002 yılı sonrasında kamu harcamalarında büyük artışların 

yaşanmamış olmasıdır. Program kapsamında kamu harcaması tedbirleri alınmış; zorunlu 

sektörler olan sağlık, eğitim ve güvenlik gibi alanlar dışındaki harcamalar kısılmıştır. Kamu 

yatırımları zorunlu ve öncelikli olmadıkça yapılmamış ve GSMH’nin %0,3’ü kadar tasarruf 

etmek öngörülmüştür. Bununla birlikte de vergi gelirlerin artırılması programa dâhil 

edilmiştir. Bu yıllarda vergi tabanları genişletilmiş ve özellikle akaryakıt vergileri artırılmıştır 

(Özcan, 2009: 85). 

Gider tahminlerindeki iyileşmelere karşın 2009 yılına gelindiğinde gelir tahminlerinin 

aksine, beklenen kamu geliri elde edilememiştir. 2008 yılında dünyada boy gösteren büyük 

bunalım, kamu gelirlerinde ciddi bir erozyona neden olmuştur. Amerika’dan başlayıp 

Avrupa’ya yayılan kriz dalgası o yıl ekonomimizde daralmaya neden olmuş, özellikle de 

büyüme hızı büyük oranda azaltmıştır. AB ekonomisinin daralmasıyla ülkemizde sermaye 

hareketliliği, ticaret ve birçok sektör açısından negatif sonuçlar meydana gelmiştir (Erden, 

2013: 21). Başlangıcı itibariyle Mortgage Krizi olarak adlandırılan bu kriz, Türkiye’de 

Mortgage yapısının oluşturulmamış olmasından ötürü bu denli bir sarsıntıya neden 

olmamasına rağmen; ekonomide yavaşlama, iç talepte daralma ve yabancı sermaye girişinin 

azalması gibi sonuçları beraberinde getirmiştir (Hepaktan ve Çınar, 2011: 163). 

 

Grafik 1: Gider ve Gelir Tahmin Hatalarının Dağılımı (%) 

 
Kaynak: Tablo 5’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 

 

Grafik 1’de gider ve gelir tahmin hatalarının yıllar itibariyle değişimleri 

gösterilmektedir. Sadece bu grafik sayesinde bile tahmin hatalarının 0’a ne kadar yakınlaşıp 

ne kadar uzaklaşmış olduğunu görebiliriz. Grafikten de anlaşılacağı üzere, gelir ve gider 

tahmin hatalarının seyri (eğilimi) 2003 yılına kadar aynı yönde olmuş, fakat düzeyleri 
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değişkenlik göstermiştir. 2003 yılından sonra gelir tahmin hatalarının gider tahmin hatalarına 

göre daha büyük olduğu gözlenmiştir. 

Gelir ve gider tahminlerinin ne kadar yerinde yapıldığını anlayabilmek adına 

yapılması gereken en doğru şey, tahminlerden sapma olan yılları veri setinden çıkarıp, geriye 

kalan yılların tahmin hatalarının ortalamasını almak olacaktır. Böylelikle ortalama olarak ne 

kadarlık tahmin hatası yapıldığı görebiliriz. Çalışmamızın teorik kısmında, bu tahmin hataları 

için belirlenen sınırdan bahsetmiştik. Bu sapma oranının %2-3 seviyesinde olması genel kabul 

görürken, gelişmiş ülkelerde %4-5 seviyesine çıkabileceği görüşü söz konusudur. 

 

Tablo 6: Gider ve Gelir Tahminlerinden Sapmaların Ortalamaları 

Yıllar 
Gider Tahmin Hataları 

(% Ortalama) 

Gelir Tahmin Hataları 

(% Ortalama) 

1980-1989 22,18 8,12 

1990-1999 15,33 3,05 

2000-2009 
8,79 

(sapma olan 2001 ve 2002 yılları ortalamadan 

çıkarıldığında 3,45) 

2,22 
(sapma olan 2009 yılı ortalamadan çıkarıldığında 

4,18) 

2010-2015 2,67 5,04 

1980-2015 13,30 4,56 

Kaynak: Tablo 5 verilerine dayanarak kendi hesaplamalarımız. 

 

Tablo 6’te 1980-2015 yılları itibariyle, tahmin hataları yüzdesinin ortalamaları 

bulunmaktadır. Tahmin hatalarının dönemsel etkilerini görebilmek açısından her on yıllık 

ortalama ayrı alınmış ve sonuçlar bu şekilde incelenmiştir. Ayrıca tablonun son satırında tüm 

yılların ortalaması alınmıştır. Tahmin hatalarının gerçekte ne kadar olduğunu anlamak adına 

kriz yıllarındaki olağan üstü sapmalar veri setinden çıkarıldıktan sonra kalan yıllardaki 

sapmaların ortalaması alınmıştır. Bu kapsamda gider tahmin ortalamaları için 2001-2002 

yılları; gelir tahmin ortalamaları için de 2009 yılı veri setinden çıkarılmıştır. Böylece 2000-

2009 dönemi için %8,79 olan gider tahmin hatası, sapmalar çıkarıldığında %3,45 olmuş; 

%2,22 olan gelir tahmin hatası, sapmalar çıkarıldığında %4,18 olmuştur. 

Tablo 6’ten de görülmektedir ki, 1980-1989 ve 1990-1999 dönemlerinde gider tahmin 

hataları gelir tahmin hatalarından büyüktür. Sapmalar dikkate alınmadığında 2000-2009 

döneminde de bu sonuca rastlanmaktadır. Ancak kriz yıllarının yarattığı sapmalar 

ortalamadan çıkarıldığında 2000-2015 dönemi boyunca gider tahmin hatalarının gelir tahmin 

hatalarından düşük olduğu görülmektedir. 2000’li yılların başlarından itibaren harcama 

tahminlerinden sapmaların azalmasının elbette 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun getirdiği modern mali yönetim anlayışı ile ilgisi bulunmaktadır. Zira 5018 sayılı 

Kanun’un “Bütçelerin Uygulama Esasları” başlıklı üçüncü bölümünün 20. maddesinin (d) 

bendinde “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz…” 

ibaresi yer almaktadır (KMYKK, m.20). 

Tablo 6’teki bulguları incelediğimizde karşımıza ciddi bir sorun çıkmaktadır. Gelir 

tahminlerinin alt sınır veya üst sınır niteliği taşımıyor oluşu, doğruluk ilkesi açısından bir 

sorun yaratmasa da; bütçede üst sınır niteliği taşıyan gider tahminlerinde oluşan hataların 
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ortalamanın çok üzerinde oluşu bize bu ilkeye uyulmadığını göstermektedir. Literatürde ve 

uygulamada kabul gören genel kanı bu hataların en fazla %4-5 seyrinde olduğu yönünde iken; 

ülkemizde bu sınırın katbekat aşıldığını görmek mümkündür. 

3. SONUÇ 

Kamu bütçesinin başarılı olabilmesi, hiç kuşkusuz taşıdığı ilkelerin doğru ve gerçekçi 

bir şekilde uygulanabilmesine bağlıdır. Kamu gelirleri ve kamu giderlerinin toplumsal 

uzlaşmayı sağlaması da çok önemlidir. Kamu gelirleri ve kamu harcamalarının, bütçe politika 

ve uygulamalarının etkinliği tüm toplumu ilgilendiren bir durumdur. Zira bütçe tüm toplumun 

ortak cüzdanıdır. Bu nedenle bütçe bir toplumun kamu mali yönetim ahlakının göstergesidir. 

İşte bu hassasiyetleri göz önüne alacak olursak, bütçe yapıcıların, yetkililerin ve halkın tıpkı 

kendi ceplerindeki cüzdanmış gibi, kamu bütçesine de sahip çıkmaları beklenir. 

Çalışmamızda bütçede doğruluk ilkesini açıklamaya çalışırken esas merak ettiğimiz 

konu, bütçe tahminlerini hazırlayan yetkililerin bu konuda ne kadar hassas ve samimi 

olduklarıdır. Zira bu kişilerin ne haddinden fazla iyi niyetli ne de kötü niyetli olması gerekir. 

Ayrıca ülkenin içinde bulundukları koşulları da iyi analiz edebiliyor olmaları da bu 

tahminlerin oluşturulmasında önemlidir. Fakat yaptığımız ampirik çalışma neticesinde 

görülmektedir ki, Türkiye’de bütçe tahminleri yapmakla yetkili kişiler, bu konuda çok başarılı 

değildir. Bir başka ifadeyle, çalışmamızın başında kurulan hipotezlerden boş hipotez kabul 

edilmektedir (H0: Türkiye’de 1980-2015 döneminde bütçede doğruluk ilkesi geçerli değildir). 

Çünkü 1980-2015 yılları arasında gelir ve gider tahminleri ile dönem sonu gerçekleşmeleri 

arasında tutarlılık olmadığı görülmektedir. Özellikle de gider tahmin hatalarının sadece kriz 

dönemlerinde değil, olağan dönemlerde de oldukça yüksek oluşu bize bu ilkenin hakkıyla 

uygulanmadığı ve bu tahminleri yapanların başarılı olmadığını göstermektedir. Her ne kadar 

son yıllarda gider tahmin hatalarında bir azalış da olsa, ortalama oldukça yüksektir. Sonuç 

olarak görmekteyiz ki, ülkemizde doğruluk ilkesi uygulamada yetersiz ve başarısızdır.  
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ÖZET:Serbest piyasa, objektif değerler teorisinin toplumsal olarak uygulanmasının ifadesi olarak 

kabul edilir. Kapitalizmin savunucuları 19. Yüzyıl kriz ve bunalımlarının nedenlerinin gerçekte 

kapitalist sistemin kendisinin değil, hükümet müdahalelerinin sebep olduğunu dile getirirler.  19. 

yüzyılın politik liberalizmi ile iktisadi liberalizm birbiriyle tutarlıdır. Ekonomik krizlerin nedenlerini 

dengeyi bozan dışsal nedenlerde olarak görmektedirler. Piyasaların otomatik olarak dengeye gelmesini 

engelleyen en önemli nedenler arasında devlet müdahaleleri görülmektedir. Bu sebeple, neoliberal 

iktisat devlet müdahalesine karşı çıkan klasik liberal öğretiler ile tam bir uyum içerisindedir. 2008 

Küresel Krizi neoliberal değerler dizininin geçerliliği konusunda şüphelerin oluşmasına, krizin 

gelişmekte olan ülkelerde değil ilk olarak ABD’de gün yüzüne çıkması, Marksist ekonomistlerden 

piyasa ekonomisini savunan ekonomistlere kadar birçok farklı görüşle yorumlanmasına yol açmıştır. 

Kapitalizmin temellendiği ülkelerin, krize müdahale politikaları ile serbest piyasa anlayışı keskin 

çelişkilerinin varlığını ortaya koyduğu söylemleri belirginleşmiştir. Krizlere hep aynı çözüm yollarıyla 

çareler aranması, krize sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikaların 

oluşturulmaması sebebiyle neoliberal iktisat politikaların dönüşümü,  piyasa ekonomisinden 

çıkılmadan, farklı çözüm yolları ve stratejileri ulusal ve uluslararası platformlarda gündeme gelmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, küresel ekonomik krizler karşısında neoliberal politikaların krize müdahale 

şekillerinin liberalim ile çelişkisini tartışmaktır.   

Anahtar Kelimler: Neoliberalizm, IMF, 2008 Krizi, Kapitalizm  

  

CONTRADİCTİON BETWEEN GLOBAL CRİSİS AND LİBERALİZM 

ABSTRACT: Free market is accepted as an expression of societal application of the objective values 

theory. Defenders of capitalism articulate that reasons of crisis and depressions in 19th Century did not 

arise from real capitalist system, but interventions of governments. Politic liberalism of 19th Century 

coincides with economical liberalism. Reasons of economic crisis are seen as destabilising external 

reasons. State interventions are seen among most important reasons that prevent self-regulating 

equilibrium of markets. Therefore, neoliberal economy is full-compatible with classical liberal 

doctrines protest state interventions. Many crisis have been occured in many countries of the world 

since 1990’s. Global Crisis 2008 caused doubts about validity of neoliberal values and due to the fact 

that the crisis arose in developing countries, it was tried to interpret with different views range from 

Marxist to Liberal Economy. It was clarified that Capitalism based countries have some discrepancies 

between execution of crisis intervention and understanding of free market.  Other discrepancy 

expressed is that central countries particularly do not obey neoliberal policies which they recommend 

for peripheral countries. Seeking solutions for crisis always in the same way, conversion of neoliberal 

economy policies through policy failures aimed at suppressing provocative factors of crisis and some 

other different solutions and strategies without leaving market economy became a current issue in 

national and international platforms. The aim of the study is debating the discrepancy of crisis 

intervention manner of neoliberal policies against global economic crisis with liberalism.  

Key words: Neoliberalizm, IMF, 2008 Crisis, Capitalism  
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GİRİŞ 

Kapitalist yeniden üretimin zorunlu koşulu krizlerdir. Kriz süreçlerinde sistem 

istikrarsızlıklar yaşar, yeniden şekillendirilir, yeniden planlanır ve yeni uygulamalarla süreç 

devam eder. Kapitalizmin varlığını devam ettirebilmesi ise piyasaların varlığına bağlıdır. 

Piyasalar mevcut değilse devlet eliyle kurulmalı, Adam Smith’den devralınan “görünmez el” 

ilkesiyle devlet piyasaya müdahale etmemeli, dışsal etkenlerle oluşan kriz ise serbest piyasa 

sayesinde yeniden dengeye gelmelidir. Bununla beraber kapitalizmin tarihinde pek çok krizle 

yüz yüze geldiği bilinen bir gerçektir. Her yaşanan ekonomik kriz sonrası kapitalizm, ana 

özelliklerini kaybetmeden fakat kendisiyle çelişen politikalar geliştirerek yaşanacak bir 

sonraki krize kadar sistemin varlığını devam ettirir. 

2007 yılında ABD’de başlayan tüm dünyaya yayılan kriz, 1980’lerden itibaren yoğun 

şekilde “dini inanışa” dönüşmüş olan neoliberal politikalar yoluyla serbestleşen ve 

küreselleşen finansal piyasaların tıkanıklıklarından birisi olarak kabul edilebilir. Kriz 

sürecinde ve sonrasından tanık olunan durum;  ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde 

neoliberalizmin en önemli tezleri olan piyasa gücüne güven ve devlet müdahaleleri karşıtlığı 

göz ardı edilerek, milyarlarca dolarlık kurtarma paketleri devreye sokularak, batık krediler 

için devlet garantileri verilerek, finans piyasaları için düzenleme gereği tartışılır olmuştur. 

Oysa 1980’lerden itibaren sermaye hareketlerine ilişkin tüm kontrollerin ve kısıtlamaların 

kaldırılması, devlet müdahalelerinin olmaması ve özelleştirmeler bütün sorunlara deva olacak 

bir ilaç gibi gösterilmekteydi. 

Kriz sonrası bu uygulamalar neoliberalizmin pratikte kendisiyle çeliştiğini gözler önüne 

sermiş, neoliberal öğreti terk ediliyor mu? Kapitalizm varlığını nasıl devam ettirecek? 

Keynesyen politikalara geri mi dönülüyor? Sorularını gündeme getirmiştir. Zaten kapitalizm 

modern devletin miras aldığı bir sistemdir. Dolayısıyla kapitalizm doğuşundan itibaren 

devletin varlığına ekonomi için ihtiyaç duymuştur. Liberal gece bekçisi devletin varlığı 

olmadan(en azından piyasaların etkin işlemesi için düzenlemelerin yapılması) piyasaların 

işlemesi mümkün olmazdı. Dolayısıyla kapitalizmin gelişim süreci içinde, kapitalist piyasayı 

yönetmek üzere devletin farklı ekonomik işlevler edindiği, müdahalelerini artıranın, piyasaları 

yüceltenin de aynı libaral devlet olduğu görülmektedir.  

Çalışmada ilk olarak liberal piyasa anlayışı ve neoliberal piyasaya geçiş süreci düşünsel 

ve ekonomi-politik bazında ele alınacaktır. Ardından liberal uygulamalar ile küresel kriz 

bağlantısına yer verilerek kriz sonrası piyasaya müdahalelerin neoliberal teoriyle çelişkisi 

tartışılacaktır.  
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Küresel Ekonomik Kriz ile Liberalizmin Çelişkisi 

1.Liberal Piyasa Anlayışı 

Serbest piyasa objektif değerler teorisinin toplumsal olarak uygulanmasının 

temsilcisidir. Değer ise insan aklı tarafından keşfedilmelidir. Bu sebeple serbest piyasa bir 

öğretmen görevi görür. Piyasaya katılan herkese en iyi hedefini aramayı öğretir, 

irrasyonelliklere dayalı olarak cezalandırır. Serbest piyasa kendi fazileti sayesinde insandan 

rasyonel olanı talep eden, rasyonel davranan insanı ödüllendiren “devam eden” ivmesi yukarı 

yönlü bir süreçtir. Kapitalizm insanın akılcı doğasına uygun tek sistemdir. İnsanın insan 

olarak hayatta kalmasını koruyan ve yönetim prensibinin de “adalet” olduğu gerçeğine 

dayanan kapitalizmin ahlaki haklılığı ise mülkiyetin tamamının özel olarak sahiplenildiği, 

mülkiyet haklarını da içerecek şekilde, bireysel hakları tanımaya dayalı sosyal bir 

sistem(Rand, 2004, s.17-25)olarak değerlendirilir. Bu açıdan bakıldığında kapitalizm serbest 

piyasayı şart koşan, rasyonelliği ön planda tutan, ayrıca bu özellikleriyle insanın akılcı 

doğasına uyumlu bir yapı olduğuna işaret edilir. 

Lenin’in, sosyalist bir ülkede köylü pazarı serbest bırakıldığında kapitalizm ağacının 

kesinlikle yeniden yeşereceğini dediği gibi kapitalizmin varlığının gelişim hücreleri serbest 

piyasaların varlığına büyük oranda bağlı denilebilir. Bu durumda genel olarak pazar 

ekonomisi ve kapitalizmin birbirlerinden ayrılamamalarının nedeni, Ortaçağdan 21. yüzyıla 

kadar her ikisinin de aynı tempoyla gelişmesi ve kapitalizmin büyük çoğunlukla ekonomik 

ilerlemenin motoru olarak sunulmasıdır. Kapitalizm ve pazar ekonomisi zeytinyağı ve su gibi 

birbirlerinden ayrılamasalar da aralarında, kapitalizmin pazar ekonomisi üzerinde yükselen bir 

ilişki vardır(Braudel, 2014, s.37-61).  

Dolayısıyla kapitalizm var olduğu sürece, piyasalar belirleyici kurumlar olacaktır; 

ayrıca neyin üretileceğinin belirlenmesinde mübadele değeri kullanım değerinden daha büyük 

önem taşımaktadır(Desaı, 2011, s.325). Kapitalizm modern devletin kurduğu bir sistem değil 

miras aldığı bir sistemdir. Modern devlet kapitalizmin bazen yayılmasına izin verir bazen 

engel olur. Velhasıl kapitalizm ancak devletle özdeşleştiğinde, devlet olduğunda başarıya 

ulaşır.(Braudel, 2014, s. 62). Kapitalizmin bir aşaması olan neolibralizm teorisi ise her şeyden 

önce politik-ekonomik pratikler teorisidir. Devlete de bu pratiklere uygun kurumsal çerçeve 

yaratması sonra o çerçeveyi koruması rolü verilmiştir. Özel mülkiyet haklarını korumalı 

(insan refahının artırılması için), gerekirse piyasaların düzgün işleyişini garantilemek için 

zorla da olsa ilgili yapı ve işlevleri düzenlemelidir. Piyasalar mevcut değilse piyasayı devlet 

eliyle yaratmanın ötesinde bir işe girişmemelidir. Bu aşamadan sonra devlet piyasalara 

müdahalesini en alt sınırda tutmalıdır. Çünkü teoriye göre, devletin piyasa sinyallerini tahmin 

etmesini sağlayacak yeterli bilgiye sahip olması mümkün değildir. Fakat özellikle 

demokrasilerde güçlü çıkar gruplarının devlet müdahalesini kendi yararına saptırması ve 

etkilemesi kaçınılmazdır(Harvey, 2015, s.10). Çünkü piyasanın işlediği alanda hiç devlet 

olmasaydı yarı-tekeller elde etmenin de hiçbir yolu bulunamaz; girişimcilerin sonsuz sermaye 
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birikimi elde etmeleri devletin varlığına bağlıdır(Wallerstein, 2014,s.25).  Sistemin başarılı 

olması için ise devletler serbest pazarlarıyla birbirlerine bağlanırlar ve piyasaların bütünlüğü 

içinde dünya ekonomisini oluştururlar.  

1930’lardaki büyük çöküşün kapitalist düzeni önemli derece tehdit ettiği kötü şartlara 

bir daha geri dönmemek için İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra devlet biçimleri ve uluslararası 

ilişkiler yeniden yapılandırılmış, BrettonWoods Anlaşmalarıyla uluslararası alanda yeni bir 

yapılanma oluşturulması için Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF kuruldu. Devam eden 

yıllarda “Keynesçi” maliye ve para politikalarını uygulayan devlet biçimleri oluşturulmuştur. 

İktisadi dalgalanmaları azaltmak, devletin tam istihdam, ekonomik büyüme ve yurttaşların 

refahına odaklanan sanayi politikasına aktif şekilde müdahale eden “gömülü liberalizm” 

denilen bu politik-ekonomik örgütlenme 1970’li yılların ortalarına kadar devam etmiştir. 

Neoliberal proje ise 1980’lerden itibaren büyük bir hızla sermayeyi gömülü olduğu yerden 

çıkaracaktı(Harvey, 2015, s.17-21). 

Neolibaralizme geçiş hızı 1980’li yıllarda hızlanmış olsa da 1970’lerden beri her yerde 

politik-ekonomik düşünce ve uygulamalarda neoliberalizme güçlü bir yöneliş olmuştur. 

Düzenleyici önlemlerin sınırlanması, özelleştirmeler (1975’te Şili’de devletleştirmelerin 

tersine çevrilmesi, kamu varlıklarının özelleştirilmesi, sosyal güvenliğin özelleştirilmesi, 

serbest ticaretin kolaylaştırılması), devletin pek çok sosyal hizmet alanlarından çekilmesi gibi 

uygulamalarla neoliberal devlet biçimleri son otuz yılda hızla yayılmıştır. Elbette bu hızlı 

yayılma da neoliberal düşünce savunucularının eğitimde, medyada, şirket yönetim 

kurullarında, finans kurumlarında, devletlerin hazine bakanlıkları ve merkez bankalarında, 

aynı zamanda IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel finans ve ticareti 

düzenleyen uluslararası kuruluşlarda etkili nüfuza sahip olmaları neoliberalizmin hegemonik 

hale gelmesini sağlamıştır(Harvey, 2015a, s.10-17). 1970’leri takip eden yıllarda ulusal 

düzeyde idari, toplumsal ve kültürel sınırlamanın kaldırılmasına yönelik çalışmalarla başlayan 

süreç, finans piyasalarının serbestleşmesi yeni finansal türev araçlarının gelişmesiyle 

pekişmiştir(Yeldan, 2000,s.3). Aşırı finansallaşma ile 2007 yılına kadar gelinmiştir. 

Geçimişe bakıldığında belki de geleceğin tarihçileri 1978-1980 yıllarını dünyanın sosyal 

ve ekonomik tarihinde devrimsel bir dönüm noktası olarak göreceklerdir. 1978’de Deng 

Xiaoping’in Çin’in ekonomisini liberalleştirerek ilk ciddi adımla Çin’i kapitalist dinamizmin 

açık merkezi haline getirmesi; 1979’da Paul Volker’ın ABD Merkez Bankası’nın başına 

geçmesiyle para politikasını büyük ölçüde değiştirmesi ve bir yıl sonra Ronald Reagan’ın 

ABD Başkanı seçilerek Volker’ın hamlelerini desteklemesi; Margaret Teacher’ın 1979’da 

Britanya Başbakanı seçilmesi belirleyici özelliğe sahip tarihlerdir. Tesadüf değildir ki 

“küreselleşme” terimi de bu tarihlerde dünya ekonomi- politikasında sahnesini geliştirmeye 

başlamıştır. Neoliberalizm olarak isimlendirilen doktrin, neredeyse dünyanın büyük 

çoğunluğunda  iktisadi düşünce ve yönetimin en temel ilkesi haline getirilmişti. 

Tüm bu süreçle 1980 yılının başından itibaren ana akım ekonomi politikasına dönüşen 

neoliberal iktisat politikaları, Birinci Washington Uzlaşması ile varlığının zirvesini yaşamış 

ve ülkelerin kalkınmaları için kaçınılmaz olarak uygulanması gereken politika reçeteleri 

olarak görülmeye başlanmıştır. İlk defa 1989 yılında ekonomist John Williamson tarafından 

kullanılan kavram olan Washington Uzlaşması, neoliberal anlayışa uygun ekonomi 
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politikalarının hayata geçtiği alanıdır. Düzenlemelerin kaldırılması, ticari serbestleşme, 

özelleştirme, para birminin fazla değerlenmesinin önlenmesi ve mali disiplin özellikle 

vurgulanmıştı. Artık başka seçeneklerin göz önüne alınabilmesi mümkün değildir. Pek çok 

ülkede ekonomik kurtuluşun tek yolu olarak “uzlaşı” niteliğinde görülürken, fiyat teşvikleri 

ve dünya piyasalarının gücüne duyulan koşulsuz saygı bir çeşit “dini inanışa” 

dönüşmüştür(Rodrik, 2011, s.143). Devletin rolü ise, çoğunlukla olduğu gibi, rekabeti 

özendirmek ve denetlemek, ileri görüşlü yönetimi teşvik etmek, insan potansiyeline katkıda 

bulunmak ve eğitime imkân sağlamak, ülke menfaatine uygun istikrarlı makro politikalar 

izlemek olarak sınıflandırılmıştır(Yalman, 2006, s.290). Süreç; küreselleşme adı ile, 

serbestleştirilen sermaye hareketleri, her türlü teknolojideki ilerleme ve ideolojinin sosyal 

demokrasi ve devletçilikten neoliberalizme kayışının bir bileşimidir. 1980’ler boyunca 

serbestleştirme beraber özelleştirme, yenilikçi alternatif olarak uygulanmaya başlandıkça, 

ekonomiye devlet müdahalesi daraltılmış, gelişmekte olan ekonomiler ise genel itibariyle 

1990’lı yıllarda serbestleştirme ve özelleştirmeyi benimsemeye başlamışlardır(Desai, 2011, 

s.452-453). 

Akabinde liberal politikaların uygulandığı ülkelerde 1990’lı yıllarda beklenen 

sonuçların elde edilememesiyle, Birinci Washington Uzlaşması eleştirilerle yüz yüze gelmiş 

ve yaşanan ekonomik sıkıntıların sebebi olarak görülmüştür. Bu eleştirilerin en belirginleri 

finansal akımların serbestliği, denk bütçe, devletin ekonomi içindeki yeri, kurumlar, gelir 

dağılımındaki dengesizlikler, yoksullukla mücadele olarak sıralanabilir. Bu eleştiriler Birinci 

Washington Uzlaşması’nın İkinci Washington Uzlaşması’na dönüşmesine yol 

açmıştır(Yıldırım, 2011b, s.2-3). Yaşanan krizler ve küresel sorunların ertesinde Birinci Nesil 

Washington Uzlaşması’ndaki reformların başarılı olamayışı kabul edilse de sonuçta toptan 

reddedilmemiş, sorunun kaynağı olarak serbest ticaret, özelleştirme, serbest piyasa gibi “en 

temel” ilkeler görülmemiş, sorunun kaynağının alanları için başka mecralara 

bakılmıştır.(Rodrik, 2011, s.149). 

Neolibaralizm farklı devletlerde ve farklı sosyal oluşumlarda çoğu zaman kısmi ve 

dengesizce uygulanması sonuçları bakımından eşitsiz coğrafi gelişimi, neoliberalleşme 

sürecinin realitede oluşum nedenini ve tarzını var olan kurumsal düzenlemelerin, siyasi 

güçlerin ve tarihsel geleneklerin karmaşık yollardan şekillendirdiğini ve neoliberal çözümlerin 

geçici olduğunun kanıtını oluşturmaktadır. 

Neoliberal iktisat politikalarında yaşanan evrimleşme, 2008 yılında ABD’de başlayan 

ve özellikle Batı Avrupa’da etkisi yoğun olan 2008 krizinden itibaren farklı bir duruma 

girmiştir. Neoliberal düşünceye olan güvenin daha fazla sarsıldığı bu krizden sonra Dünya 

Bankası ve IMF gibi uluslararası kurumlar da neoliberal anlayışta kısmen değişiklikler 

yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Böylece (zaten “pür teorik” haliyle hiçbir ülkede tam 

olarak uygulanamayan) Washington Uzlaşması’na bağlı birinci dönem neoliberal iktisat 

politikalarındaki sert piyasa anlayışı, biraz da olsa Keynezyen iktisat politikalarını içerir 

şekilde bir yumuşama yaşamıştır. Fakat bu politikaların  “ana akım” olma özelliği hala 

varlığını sürdürmektedir.(Yıldırım, 2011b, s.21-22). Çünkü neoliberalizm kapitalist toplum 

düzenine yönelik tehditlere karşı olası bir panzehir ve kapitalizmin çıkmazlarına bir çözüm 

olarak kamu politikalarının arkasında varlığını devam ettirmektedir(Harvey, 2015, s.27). 
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2.Liberalizm ve 2008 Krizi  

Kriz, en net tanımıyla bir durumdan başka bir duruma geçerken meydana gelen 

kararsızlık halini ifade etmektedir. Kriz müspet veya menfiye dönüş noktası olarak da 

tanımlandığında(Işık, 2010, s.17), “Tüm bireyler özgür ve rasyonel kabul edildiklerine göre 

toplamda serbest piyasanın mükemmel işlemesi gerekirken dengeyi bozan nedir?” sorusu 

kritik bir soru olacaktır. Bu durumda kriz kavramına klasik iktisat ve diğer zeminlerindeki 

yerine bakmak yerinde olacaktır. 

Klasik iktisatçılar on dokuzuncu yüzyılda kavramı izah ederken, krizi bir “olgu” olarak 

nitelendirmiş ve sermaye birikimi sonunda gözlemlenen gelişime bağlı olarak gelişigüzel 

ortaya çıkan bir durum olarak tanımlamışlardır. Neo-klasik okul, krizlerin serbest piyasa 

ekonomisinin faal olmasını engelleyen bir takım dış gelişmelerden kaynaklandığını öne 

sürmüştür. Dolayısıyla Neo-klasik anlayış krizin kapitalizmin işleyişinden ve yapısından 

bağımsız olduğunu, ancak krizlerin rastlantısal bir biçimde ortaya çıktığını ileri sürmüştür 

(Kızıltan, 2005, s.80). Benzer şekilde David Ricardo, ekonomi tarihinde ilk kriz olma 

özelliğini taşıyan 1816 yılındaki krizin rastlantısal olduğunu öne sürmüştür. Buna mukabil söz 

konusu  görüşlerin aksini ifade eden Simonde de Sismondi ve Thomas Robert Malthus gibi 

iktisatçılar krizlerin iktisadın doğasındaki gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendirmiştir. 

Sismondi, kapitalist düzende krizler sırasındaki tam istihdam düzeyinin kendiliğinden 

meydana gelmediğini savunmuştur. Çünkü toplumdaki çalışanların ve işverenlerin çıkarları 

birbirine aykırıdır. Dolayısıyla, liberal ekonominin uyum anlayışı zayıftır. Birikim Teorisi ile 

Karl Marx”a temel dayanak noktası oluşturan Sismondi, krizlerin sebebini bu durumun 

varlığına bağlamıştır(Kazgan, 2009, s.289). 

Kapitalizmin savunucularından Rand(2004, s.32-33), devlet müdahalelerine atıfta 

bulunarak 19. yüzyılda uygulanan kapitalizmin, sözde kapitalizm savunucularının, laissez-

faire kavramlarının kastettiklerini göz ardı ederek, onu hükümetin ekonomiye müdahalesi ile 

uyuşabilir görmelerinden dolayı, uygulananın saf kapitalizm olmadığını, çeşitli şekillerde var 

olan karma ekonomiler olduğunu savunmuştur. Hükümet kontrollerinin daha fazla kontrolü 

doğurduğundan, karma ekonomileri mahveden onların devletçi uygulama yanları olduğunu; 

suçlananın ise serbest kapitalist yanı olduğunu, krizlere ve bunalımlara yol açanın ise gerçekte 

kapitalist sistemin kendisinin değil, hükümet müdahalelerinin sebep olduğunu söylemiştir.   

Yine de 19. yüzyılın politik liberalizmi ile iktisadi liberalizminin birbirine uygun ve 

tutarlı olduğu söylenebilir. Her iki hareket de birbirlerini 19. yüzyıl boyunca desteklemiştir. 

Dönemin klasik iktisatçılarının ana yaklaşımları liberal değerlerle uyumludur; ekonomik 

krizleri sistemin kendisinden kaynaklanmadığı konusunda hemfikir olarak dışlayıcı özellikleri 

barındırırlar. Bu sebeple neoklasik iktisat devlet müdahalesine karşı çıkan klasik liberal 

öğretiler ile tam bir ideolojik uyum sağlar(Tarhan, 2015, s.140-142). 

İnsanın rasyonel ve bencil olmasıyla, bireysel ekonomik tarafların birbirinden farklı 

çıkarlarını bir şekilde istikrarlı, kendi kendini düzenleyen bir iktisadi sistemde bir araya 

getiren,  görünüşe göre mucizevi bir dengeyi şimdilerde adı “görünmez el” olan metaforunu 

öne sürmüş olan Adam Smith, kapitalizmin birçok zayıf noktasını itiraf etmemiş, o da diğer 

önceki ekonomistler gibi kapitalist piyasaların nasıl çalışmadığını değil, nasıl başarılı 

olduğunu açıklamıştır. Çünkü piyasaların nasıl ve neden başarısız olduğunu kriz ekonomisi 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

2958 
 

inceler. Anaakım ekonomistlerin çoğu ise, piyasaların neden ve nasıl işlediğini – gayet iyi 

işlediğini- ispatlamaya çalışırlar. İyi işleyen piyasasının, bu başarının sağlanması için de 

piyasanın kendi haline bırakılması gereklidir, başka bir deyişle ona müdahaleye gerek 

yoktur(Raubini ve Mihm, 2012, s.10-11). Fakat kriz ortaya çıkınca, dünyanın gözü önünde 

piyasa otoritelerinin bu fikre pek sadık kalamadıkları görülmüştür. 

Ancak liberal piyasa düzenini yaşamın bütün yönlerini metalaştırdığı şeklinde 

nitelendiren Polanyi’ye göre ticarileşmeyi sınırlandırmak üzere getirilen yasal düzenlemeler 

serbest piyasanın sınırlarını gösteren önemli belirtilerdir. Dolayısıyla piyasaların başarısızlığa 

açık oldukları, yukarıdan yapılan düzenlemelere gereksinim duydukları, ayrıca iyi işleyen bir 

piyasanın bile demokratik insancıl politikalarla uyum göstermemesi nedeniyle başarısız 

olduğu belirtilir, ekonominin ise serbest piyasa ilkeleri ile baş başa bırakma anlayışı tamamen 

‘distopyacı(negatif ütopik)’tir. Çünkü piyasalar mükemmel oldukları zamanen kötü hallerini 

yaşıyorlardı. Bu yüzden çeşitli kısıtlamalara tabi tutulmalıydılar(Desai, 2011, s.324-325). 

Kapitalizm, tarihinde pek çok krizle yüz yüze geldiği bilinen bir gerçektir. 2007 yılında 

başlayan kriz ise tüm sektörleri etkilemesi bakımından, dünya ekonomik yapısal sisteminin ve 

uluslararası mali kuruluşların işlevlerinin sorgulanmasına neden olmasıyla ekonomi tarihi 

açısından da ayrıcalıklı bir yere sahiptir denilebilir. Ancak 2008 yılında keskinliği ortaya 

çıkan krizin, yakın tarihte yaşanan krizlerden farklı olarak gelişmekte olan ülkelerde değil 

ABD’de ilk olarak kendisini göstermesi, devam ederken ve sonraki uygulamalar sebebiyle  

Marksist ekonomistlerden, piyasa ekonomisini savunan ekonomistlere kadar birçok farklı 

görüşle yorumlanmasına sebep olmuştur. 

3.Krize Müdahale 

2008 yılı finansal krizi, esas olarak Fordist birikim tarzının kriziyle başlayan, 2007’de 

mortgage kredilerinin patlamasıyla gün yüzüne çıkan likidite krizi, banka iflasları, para 

yöneticilerinin krizin yapısını etkileyemeyen sürekli müdahaleleri, ekonomiyi düzlüğe 

çıkarmak için alınan maliyetli tedbirler, ülkelerin borçlarını ödeyemez hale gelmeleri, 

deflasyonist baskı ve enflasyonun şiddetinin artması olasılığı, işsizliğin artması ve gelirlerin 

düşmesi ile farkını gösteren uzun soluklu olacağı olası, finansallaşma sürecindeki bütün 

çelişkilerin içinde mevcut olduğu tarihi bir krizdir(Marazı, 2012, s.47). 

 

Başlangıçta ABD’de mortgage kredilerine bağlı küçük boyutlu bir krizden 

bahsedilirken, krizin derinleşme yönündeki kararlılığı ve kapitalist sistemin krizlere anında 

müdahale etme yönündeki büyük eksikliği birçok finansal kuruluşu iflasa sürüklemiştir. Bu 

dönemde iflas edeceği öngörülen şirketlere ise devlet müdahalesinin önü açılmıştır 

(Bocutoğlu ve Ekinci, 2009, s.67). Serbest piyasaya devlet müdahalesinin en ileri 

muhaliflerinden ABD başkanın George W. Bush, o ana kadarki en büyük devlet müdahalesine 

dair ilk işareti vermiş, 6 Aralık 2007’de, bir milyon Amerikalıyı kapsayacak şekilde 

bankaların evlerine el koymasını engellemek için bir yardım planı açıklamıştır. Kısa bir süre 

sonra ise Fed beş merkez bankası ile, AMB de dahil, bir araya gelmiştir. Alınan kararlarla 

bankalara verilecek kredi dikkate değer şekilde genişletilmiştir. Amaç ise, kredi sıkışması ile 

bankalar arası kredi alış verişinin tamamıyla durması tehlikesini engellemekti(Varufakis, 
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2015, s.169). Bu durum yıllardır serbest piyasa politikaları dayatan ABD’nin bile hala tam 

liberalleşmeyi sağlayamadığının kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

2008 krizi, neoliberal değerler dizininin geçerliliği konusunda şüphelerin oluşmasına 

yol açmıştır. Şüpheler de haklılık payı vardır. Çünkü bu kriz süresince Schumpeterian 

“yaratıcı yıkıcılık” sürecinin de işlenmediği görülmüştür. ABD hükümetinin sınırsız mali 

desteği ile krize neden olan finans kuruluşları ayağa kaldırılmıştır. Dikkat çeken çelişki ise, 

merkez ülkeler çevre ülkelere sürekli olarak önerdikleri neoliberal politikalara kendilerinin 

uymadıklarının görülmesidir(Tarhan, 2015, s.143).Krizin ortaya çıkmasıyla (krizin ilk 

devresinde) merkez bankaları faiz indirimi yapmış ve diğer para politikalarını devreye sokmuş 

olmasına rağmen bu çabaların etkisi yetmemiştir. Devam eden sürede diğer birçok ülke 

hükümeti finans kurumları için kurtarma paketlerini can simidi olarak uygulamaya 

koymuşlardır. 2007 Ağustos ayında Avrupa Merkez Bankası (AMB) finans piyasalarına 95 

milyar Euro sürmüş, Eylül 2007’de yaşanan sıkıntıların İngiltere Merkez Bankası’na maliyeti 

15 milyar sterline mal olmuştur(Varufakis, 2015, s.168-169). AB ülkelerinde yaşanan finansal 

sıkıntılar küresel finans uygulamalarının yoğun şekilde eleştirilmesine ve alternatif yeni yol 

haritalarının düşünülmesine yol açmıştır.  

Krizin büyümesi sürecinde Bernanke (ve bir ölçüde olsa da diğer merkez bankacıları), 

finans krizinin etkilerine üç araç yoluyla tepki vermişlerdi. İçlerinde en geleneksel olanı nihai 

kredi mercii rolüyle, aracı kurumlar ve hatta yabancı merkez bankalarını da kapsayan bir grup 

finans kurumuna likidite sağlanmaktaydı. Daha az geleneksel olan, belirli kısa vadeli borç 

türlerini – mesela finansman bonolarını- satın almak veya satın alınmasını finanse etmek için 

özel kolaylıkların uygulanmasıydı. Daha sonra Fed son merci yatırımcı olarak görev almaya 

başlamıştı, işte bu en radikal programla sonlanmıştı: uzun vadeli borçlanma piyasalarına – 

çeşitli varlıklara dayalı menkul değerler ve uzun vadeli devlet borcu- müdahale etme 

taahhüdüydü(Raubini ve Mihm, 2012, s.164). Bu aşamada Desai’nin küresel finansa dair 

görüşlerinin üç ayrı görüş olarak sınıflandırmasına bakmak gerekir. Birincisi: Klasik/liberal 

Marksçı görüşte, dalgalanmalar kapitalizme özgüdür. Fakat aynı zamanda kendi kendini 

düzeltici, devam ettirici özelliğe sahiptir. Böyle bir piyasanın ise yukarıdan idare edilmesine 

gerek yoktur.  İkinci görüş ise, ilk görüşün tamamen zıttıdır. Piyasaların sık sık başarısız 

olacağını ve doğru idare edilmezse piyasaların çökebileceğini savunur. Piyasa küresel ise, 

küresel bir idare düzenine, Dünya Finansal Otoritesi’ne ihtiyaç duyulur. Üçüncü görüş ise, her 

iki görüşün arasında yer alan, sistemin genellikle normalde kendi kendini düzenlediğini, 

ancak yine de arada kontrolden çıkma eğiliminin bulunduğunu, bu sebepten sistemin akıntıya 

ters gitmemesi için biraz kontrol edilmesi gerektiğini, akıntı içinde düzeltme yapmanın 

gerekliliğini savunur. ABD Federal Bankasının 1998 sonbaharındaki etkin müdahale 

hareketleri, merkez bankacılığının 19. yüzyılda İngiltere’de, liberalizm en üst noktasında iken 

kurulma amacını kanıtlar niteliktedir. Gerektiğinde müdahale ve kontrol görüşü en çok 

Keynes ile bağdaşmaktadır(Desai, 2011, s.456-457). Hükümetler tarafından “batamayacak 

kadar büyük” bankalar desteklenmeseydi finans piyasalarını muhtemelen daha da derine 

batacak ve küresel kapitalizm daha fazla zarar görecekti(Calhoun, 2014, s.163).Finansal 

krizin devam ettiği süreçte küresel finans otoritelerinin uygulamaları kanımızca üçüncü 
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görüşle örtüşmekte fakat temelde liberalizmin serbest piyasa ilkesine de tezat teşkil 

etmektedir. 

Krizlerin; finans siteminin düzenlenmesi ve reforme edilmesi ile beraber hareket ettiği 

artık bilinen bir realitedir. Bir finans krizi, insanları ölüme benzeyen bir tecrübeyle baş başa 

bırakınca, hükümetin bir başka olası faciayı engellemek için ne yapabileceği ve yapması 

gerektiği konusunda düşünmeye sevk eder. Jeffrey Frankel (Harvard’lı ekonomist), 2008 

krizinin başında alay eder bir gözlemle: “Siperlerde hiç ateist olmaz derler. O halde belki de 

bir (finans) krizinde de hiç liberal yoktur.”(Raubini ve Mihm, 2012, s.193). Görüldüğü üzere 

krizin hemen akabinde finans temelli birikimin yeniden sağlanmasının istikrarı için “devlet 

müdahaleleri”ne başvurulmuştur. Krize tepkilerin ilk aşamasında göreli olarak sıkı 

uluslararası işbirliği ve devlet müdahaleleri dikkat çekmektedir(Brangsch, 2011, s.8’den akt. 

Demir, 2011, s.9). Bazı sektörlerin desteklenmesi, düşük faiz politikaları, finans sektöründe 

kısmi devletleştirmeler ve konjonktür programları bu amaç için yapılan başlıca 

uygulamalardır(Demir, 2011, s.9). Kapitalizmin beşiği ülkelerde 2008 küresel kriziyle birlikte 

devletlerin izledikleri neoliberalleşmeye aykırı politikalarla hala ekonomiye müdahale etme 

konusunda yatkın oldukları ortaya çıkmıştır. 

Marksist akademisyen Kanadalı Leo Panicth’in 2007-2008 krizi için yazdıkları dikkat 

çekicidir. Martijn Konings ile birlikte kaleme aldığı “Historical Materialism” dergisinde 

yayımlanan “ABD Finans İktidarı Krizde” isimli makalede devletin ekonomiye müdahalesini 

şu ifadelerle anlatmıştır(Panicth ve Konings, 2008, s.6 akt. Akman, 2011, s.303-304):  

“Tıpkı George W. Bush’un 2000 yılı seçim kampanyasında Clinton yönetimini 

dünyanın adını bile duymadığımız bölgelerine askeri müdahalelerde bulunmaya 

fazlaca eğilimli olmakla eleştirmesi gibi seçim sonrası atanan yeni Hazine Bakanı 

Paul O’Neill, selefini 1997-1998 Asya finansal krizi sırasındaki müdahaleleri 

nedeniyle açıkça eleştirmiş, onu ‘itfaiye şefi’ olarak nitelendirmişti. Robert Rubin 

“Belirsizlik İçindeki Bir Dünya: Washington’dan Wall Street’e Zor Tercihler” adlı 

anı kitabında bu durumu şöyle değerlendirdi: ‘Paul’ü severim. Bana İtfaiye şefi 

demesine de aldırmam. Fakat yazıyı okuduğumda, kendi kendime şöyle dedim: 

Müdahale etmeyeceğiz diyorlar. Fakat edecekler!” 

Büyük finansal kuruluşların devlet müdahalesiyle girdikleri sıkıntıdan kurtarılma 

çabaları ve devlet destekli işletmeler haline gelmeleri, diğer gelişmekte olan ülkelerin 

müdahaleciliğin uygulanabilirliğine yatkın olması, kamu müdahaleciliğinin etkin olduğu bir 

dünya ekonomik düzeninin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Devletler, müdahaleye 

gerekçe olarak şirketlerin batması sonucu ortaya çıkabilecek işsizlik ve ulusal milli gelirdeki 

düşüklüğün toplumun fakirliğini daha da derinleştireceği endişesini göstermektedir(Ateş, 

2010, s.918). Ortaya çıkan bu benzeri durumlar kamu müdahaleciliğini yapan ülkeler 

açısından müdahaleciliğin zorunlu nedenleri arasında gösterilmektedir.  

Kapitalist sistemin savunucuları, liberal piyasa ekonomisinin; insanların kendilerini 

güven içinde hissetmelerine ve özgürlüğü sağlamada sıkı bir etkisi olduğunu savundukları 

aşikardır(Dikkaya ve Deniz, 2006, s.164). Liberal ekonomik anlayış bu düşünceyi ortaya 

koyarken birçok Batılı devlet, 2008 küresel kriziyle birlikte ekonomiye müdahale etmiş ve 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

2961 
 

serbest piyasa anlayışı önemini yitirmiştir. Bu ifadelerin mesnedi  Panitch, Konings(2009, 

s.73 akt. Akman, 2011, s.304)’in şu cümleleridir: 

“Washington’un 1980’lerden bu yana finansal krizleri kontrol etmek ve 

sınırlandırmaktaki büyük ölçüde proaktif rolü, belki de sözüm ona devletlerin elini 

piyasalardan çektiği düşüncesinin ideolojik bir yanılsama olduğunun en somut 

kanıtıdır.” 

 

Kriz sonrası müdahale ve uygulamalar, daha önceki neoliberal uygulamalardan farklılık 

gösterse de neoliberalizmden yüz çevrilmediği süreç içerisinde kendisini gösterecektir(Demir, 

2011, s.9). Ayrıca dünya çapında liberal sistemin öncü savunucusu olan ABD’nin kotalarla ve 

gümrük engelleriyle Çin mallarının ithalini engellemesi, onun ekonomi mantalitesine ve 

dünyaya dikte etmeye çalıştığı ideolojiyle tamamen zıttır (Aybar vd., 2009, s.39-40). 

Dolayısıyla nüfuzu altındaki IMF, DTÖ, DB gibi kurumlarla dünyaya liberal piyasa 

ekonomisi politikalarını ihraç eden ABD, gerçekten bu niyetinde samimi ise önce kendisi 

ekonomiye müdahale etmemesi gerekmektedir. Çünkü ekonomiye yapılan tüm müdahaleler, 

liberalizme olan inancı da azaltmaktadır. 

Kriz sonrası müdahaleler, piyasa başarısızlığını denk etmeye yönelik olması sebebiyle, 

Keynesyen politikalarla arasında benzerlik kurabilmektedir.    Fakat kriz sonrası müdahaleler 

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki uygulamalarından farklılık arz eder. Keynesyen 

müdahaleler  piyasasın mümkün kıldığı yapılardan farklı yapıların oluşturulmasına, yani 

piyasaların gücünü dengelemeye, sınırlamaya yahut düzenlemeye yönelmiş iken, şimdiki 

müdahalelerin yeni biçimi, buna zıt bir biçimde; Rüstow’un ifadesiyle “neoliberal 

müdahalecilik” şeklinde nitelediği piyasa yasalarına karşı değil, piyasa yasaları ile aynı yolda 

bir müdahaleciliktir(Candeias, 2009:22 akt. Demir, 2011, s.9-10). 

Ekonomi politikalarının krize tepki- çözüm yolu arayışı- ile değişim ve dönüşüm 

göstermesi, her yaşanan krizin belki de bir tecrübe olduğu, ekonomileri iyileştirmek için 

alınan önlemlerin tıpkı hastalıkların iyileşmesi için alınan ilaçlar ile aynı hastalığa karşı 

bünyenin direnç göstermesi gibi, her kriz sonrası alınan önlemler, değiştirilen politikalar 

krizlerin etkilerini azaltsa bile “ekonomi bünyesinde bir daha kriz oluşmaması için sistemi 

iyileştirebiliyor mu” sorusunu  akıllara getiriyor. Bu sorunun cevabı liberal sistemin en önde 

giden eleştiricilerinden birisi olan Karl Marx, ‘Komünist Manifesto’da aranabilir. Söz konusu 

kriz çözümlerine atfen; bu çözümler  “daha yaygın ve daha yıkıcı krizlerin yolunu açarak ve 

krizleri önleme yollarını yok ederek” son hesaplaşma gününü getirecektir. Fakat daha da 

dikkat çeken nokta Marx’ın kapitalizmin doğası gereği istikrarsız ve krize yatkın olduğunu 

gören ilk düşünür olmasıdır. Bu önemli bir öngörüdür. Bu sebeple Büyük Buhran, 2008 

krizinin nasıl ele alınması gerektiği tartışmasında önemlidir. Yaklaşık 80 yıl önce yaşananlar, 

2007-2008’ de krize yönelik ilk tepkileri de şekillendirici olmuştu, hala ekonomik ve finansal 

politikaları şekillendirmeyi sürdürmektedir(Raubini ve Mihm, 2012, s.52-53). 

Diğer taraftan serbest liberal ekonomiye tabi birçok ülke, büyüklü küçüklü krizler 

yaşamaktadır. En son yaşanan 2008 krizi de kapitalizmin son krizi olmayacaktır. Çünkü 

görüldüğü üzere garip bir şekilde hep aynı çözüm yoluyla çareler aranmaktadır. Krize neden 

olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik politikalar oluşturulmamaktadır. Dolayısıyla 
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ülkelerin daha çok para basarak müdahalelerle krizi kontrol altına almaya çalışması “krizin 

üstünü parayla örtmek”ten öteye gidememektedir. Özellikle piyasadaki para hacmini artırarak 

yapılan hamleler ahlaki birikimleri yok etmekten, kamu maliyesinin ciddiyetini gölgelemeye, 

enflasyonda bozukluktan, rekabeti baltalamaya kadar ileride doğabilecek yeni krizlerin 

oluşumuna zemin hazırlamaktadır (Zekey, 2010, s.1245). Benzer düşünceleri Raubini(2012, 

s.191)’nin; “Krizin spiral yaparak kontrolden çıkmasını agresif mali teşvikler yoluyla 

önlemekte çok başarılı olmuştuk ama hala uzlaşmaz olanı uzlaştırmaya çalışıyoruz. Pastamızı 

hem muhafaza edip hem de yiyemeyiz; kriz öncesinde yanlış kararlar vermiş olan herkesi 

kurtarıp aynı zamanda kapitalist ekonomimizi eski canlılığına kavuşturamayız. Bu tatsız bir 

gerçek, ama herkesi krizin etkilerinden kurtarma telaşı içinde savuşturmakta olduğumuz bir 

gerçek.” cümleleri “krizin üstünü parayla örtmek” deyimini destekler niteliktedir. 

Krize kesin çözümün bulunamayışı, sürekli aynı yoldan ilerlenmesi gelir dengesi göz 

ardı edilerek çıkar gruplarının desteklenmesi Harvey(2015, s.27)’in neoliberalleşmeyi 

uluslarası kapitalizmi yeniden inşa etmeyi amaçlayan bir teorik tasarımı hayata geçirmeye 

yönelik ütopik bir proje olarak ya da iktidarı ekonomi seçkinlerine iade ederek sermaye 

birikimi için gereken koşulları yeniden oluşturmaya yönelik siyasi bir proje olarak 

yorumlamasına neden olmuştur. Seçkinlerin iktidarını kurma ya da sürdürme ihtiyacı, 

neoliberal ilkelerle çatıştığında ilkeler ya terkedilmekte ya da çarpıtılarak, son otuz yıldır 

küresel kapitalizmin işleyişini dönüştüren fiili neoliberalleşme pratikleri arasında yaratıcı bir 

gerilim söz konusudur.  Hepsi bir arada ele alınınca, bütün kurtarma hareketleri, daha önceden 

görülmemiş cinsten, finansal sisteme geleneksel ve geleneksel olmayan para politikalarını 

kullanarak, büyük çaplı bir müdahaleyi oluşturmaktadır(Raubini ve Mihm, 2012, s.164).  

Güncel kapitalist finans ve para politikasının belirgin niteliği, ekonomik-finansal süreç 

içerisinde dışarıdan yönetilmemelerinin mümkün olmamasıdır. Neo-klasik rasyonel 

beklentiler teorisinin üzerine temellendiği mükemmel bilgi ve şeffaf piyasa modeli önemini 

yitirmiştir. Çünkü bu model finansal piyasaların kilit unsurunu onları niteleyen içsel 

belirsizliği, reel ekonomi ve finans ekonomisi, küresel ekonomik sistemin içerisi- dışarısı 

arasındaki ikiliğin incelmesine dayalı belirsizliği ortadan kaldırır. IMF’nin de içinde yer aldığı 

sermayenin serbest dolaşımını savunan grubun kriz dönemlerinde başlattığı serbest 

dolaşımdaki geri çekilme 2008 krizinden sonra, artık kriz dönemleri dışında bile, IMF, 

sermaye denetimini meşru bir uygulama olarak kabul etmektedir. Levy, 2008 krizi sonrası 

ABD’de devlet müdahalesinin genişlemesinin(merkezi kurumların ekonomiyi çökmekten 

kurtarması) New Deal ile paralelliğinin düşünülebileceğini ancak bugün ki durumda alınan 

önlemlerin krizin geçici tedavisi mi, yoksa neolibralizmin, devletin yine üst sınıfların 

ayrıcalıklarının sürdürülebilmesi için çerçevenin net olarak çizildiği bir aşama ise buna 

“yönetilen neolibralizm” denilebileceğinden bahseder. Ayrıca ABD’de serbest rekabet 

kurallarının akşamların yaşanması güçlü merkezi eylemlerle neoliberal dinamiklerin direnci 

arasındaki çelişkinin güçlü olduğunu gösterir. (Dumenıl ve Levy, 2015, s.145-157). 2008 

krizinde ABD para otoriteleri ve dünyanın geri kalanı başka ne yapabilirdi sorusu 

sorulduğunda, cevap muhtemelen şu olabilir: Sonradan farketmiş olmanın avantajını 

kullanarak, yapılabilecek en önemli şeylerden mesela sıkı para politikalarına, banka 

rezervlerindeki artışa çıkartılan tahvillerin kalitesini kontrolleri, altgelir grubu mortgage 
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kredilerinin menkul kıymetleştirilmesiyle ilgili daha sıkı kuralların getirilmesine vs. bel 

bağlamaktır(Marazi, 2012, s.46-48). Paul Krugman (2015, s. 172) finans sistemi krizin ilk 

aşamasında kurtarıldığını ancak küresel çöküşün engellenmesi için kesinlikle o bilinen mali 

teşviklere dönülmesi gerektiğini ifade etmektedir.  

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

1980’lerden itibaren kendisini yoğun şekilde gösteren neoliberalizm, piyasa 

mekanizmasının en etkin şekilde işleyeceği noktayı bulmak şeklinde 

somutlaşır(Kahraman,2004,s.103). Maksadını ise devletin en küçük hale getirilmesine bağlı 

olduğunu iktisadi ve sosyal alanlarda göstermiştir. 

 Neoliberal küreselleşme son otuz yılın iktisat siyasetinin ana gündem konusu olarak 

yerini almış bulunmaktadır. Kapitalizmin mesnedi uluslararası kaynaklardan ve fırsatlardan 

yararlanmaktır. Bir diğer ifade ile dünya boyutlarındaki bir sistem, bütün dünyaya doğru 

meylederken, en önemli endişesi; bu evrenselliği yeniden oluşturmak. Bu çizgide pek çok 

şiddet ve olayla karşı karşıya kalsa da her zaman hukuki ve fiilli olarak ısrarla tekellere 

dayanmaktadır. Yani, organizasyonun, pazarı döndürmeye çabalamasıdır. Tüm bunlar olurken 

kapitalizm, kendisine  olabildiğince sadık kalır ve belirgin özelliklerini yitirmez(Braudel, 

2014, s.102-105). Kapitalist gelişimin yalnız krizler değil aynı zamanda karşıt güçlerini de 

ürettiği  Kriz sürecinde de neoliberalizmin içinde veya neoliberalizm dışına çıkan projeler, 

eğilimler, alternatifler gelişmektedir. Neoliberal politikalara yönelik tepkiler artsa da hakim 

neoliberal uzlaşma, farklı politikaları ve kapsamlı reformları önleyecek kadar güçlü 

görünmektedir. Bu nedenle de milyonlarca katılımcının, neoliberal politikaları değiştirme ve 

krizin maliyetinin ücretlilere yüklenmesini önlemek üzere yaptıkları eylemler şu ana kadar 

sonuçsuz kalmıştır(Demir,2011,s. 17). Kriz sonrası hükümetlerin piyasalara müdahalesi 

liberalizm ilkeleriyle çelişkili uygulamaları sadece neoliberal  politikalardan Keynesçiliğe 

yeni bir yöneliş olduğu söylemlerini gündeme getirmiştir. Görünen odur ki kapitalizm kendini 

yeniden üretim sürecinde tamamen bertaraf etmemiş sınırsız sermaye biriktirmek amacını 

taşıyanların krizle yaşadıkları tıkanıkların müdahalelerle önünü açmıştır. Çünkü serbest 

piyasa modeliyle ulaşılmak istenen herkesin refahını en üst seviyeye çıkarma düsturuna sahip 

liberal ekonomi anlayışı, sekteye uğradıktan sonra yapılan müdahalelerde somut olarak gelir 

dağılımı dengesizliğinde önemli bir ivme yakalanamamıştır.  

Kapitalizm kar ile yönlendirilen ve üretkenliğin artmasının sürekli yeni teknoloji 

arayışının olduğu bir birikim sürecidir. Bu nedenle dalgalanmalara, krizlere ve çöküşlere 

meyilli bir yapısı vardır. Küresel finansal piyasalar devletler üzerinde kuvvetli bir disiplin 

görevi görür; ancak bu piyasaların oldukça değişken ve kırılgan bir yapıya sahip olduğu 

aşikardır(Desaı ,2011, s.460-468). 

2008 krizinde ABD para otoriteleri ve dünyanın geri kalanı başka ne yapabilirdi sorusu 

sorulduğunda, cevap muhtemelen şu olabilir: Sonradan farketmiş olmanın avantajını 

kullanarak(Marazi, 2012, s. 46-48) merkezi kurumların ekonomiyi çökmekten kurtararak 

belirleyici rol oynamaları,  daha sıkı kuralların getirilmesine; finans sekötrlerinin aşırılıklarını 

frenlemeleri, veya büyük bankaların temettü alımları için Merkez Bankasının onayının 
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zorunlu hale getirilmesi, seküritizasyon uygulamalarının hemen hemen kaldırılması vs. bel 

bağlamak politikalara bel bağlandığı görülmektedir.  

Tüm müdahaleler akıllara “Yoksa neoliberalizm, devletin yine üst sınıfların 

ayrıcalıklarının devam etmesini sağlamak amacıyla çerçeveyi daha kesin bir şekilde çizdiği 

yeni bir aşamaya mı girmektedir?” soruları sorulmaya başlanmıştır. Eğer durum buysa politik- 

ekonomik zeminde  “yönetilen neoliberalizm” adlandırılması yapılabilir. Daha açık ifade ile, 

eğer finans veya sanayiciler, kurallar konulmasına ya da kuralların kaldırılmasına veya 

ayrıcalıklarını sürdürecek yardıma ihtiyaç duyarlarsa, bunlar sağlanabilir. Artık eskisi kadar 

liberal olmayan ama sınıf hedeflerini koruyan yeni “yönetilen liberalizm” den kasıt budur 

(Dumenıl ve Levy, 2015,s.157). 

Görünen odur ki, merkezi kurumların yöneticilerine verilen rollerle yukarıda sayılan 

eğilimler ne kadar artıp güçlenirse, bu yeni neolibralizm de yeni yönetimselciliğe o kadar 

yaklaşması mümkündür. Yakın gelecekte veya daha uzun bir süreçte, hükümet müdahalesine 

yoğunlaşan dönüşümün nasıl olacağı ise görülecektir.  
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ABSTRACT: This paper examines empirically the effect of oil price shocks on the real economic 

activity of Turkey by employing recently developed nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) model. 

The approach enables one not only to test the short- and long-run nonlinearities simultaneously through positive 

and negative partial sum decompositions of the explanatory variable(s) but also to quantify the respective 

response of economic growth to positive and negative changes in the explanatory variable(s) from the 

asymmetric dynamic multipliers. The estimated NARDL model affirms the presence of nonlinear effect of oil 

price on economic growth. In particular, we find that, in the long run, oil price increases have a negative impact 

on economic growth of a larger magnitude than that of oil price declines, with the latter being statistically 

insignificant. In other words, the output growth responds (negatively) to an increase in oil prices but oil price 

declines. On the other hand, the empirical evidence reveal that increases in credits are found have a positive 

effect on the real economic activity while declines have a negative impact on economic growth but with a 

smaller magnitude. These findings provide evidence against the linear approach assuming that oil prices and 

proxy variable for fınancial liberalization (credits to GDP) have symmetric effects on the real economy.        

Key Words: oil price; asymmetry; economic growth; NARDL 

OZET: Bu çalışma, petrol fiyat şoklarının Türkiye’nin reel ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisini 

Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) modelini kullanarak ampirik olarak inceler. Bu 

yaklaşım, açıklayıcı değişkenlerin, pozitif ve negatif kısmi ayrıştırma toplamları kullanılarak kısa ve uzun dönem 

doğrusalsızlıkları eşanlı olarak test etmeye imkan verdiği gibi açıklayıcı değişkenlerdeki pozitif ve negatif 

değismelere karşı ekonomik büyümenin verdiği tepkileri asimetrik dinamik hızlandıran yaklaşımı kullanılarak 

ölçülmesine olanak sağlamaktadır. Tahmin edilen NARDL modeli petrol fiyatlarının ekonomik büyüme 

üzerindeki asimetrik etkisini ortaya koymaktadır. Bilhassa, uzun dönemde, petrol fiyatlarındaki artışların 

ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkisi olduğu ve bu etkinin petrol fiyatlarındaki negatif şoklara nazaran 

daha kuvvetli olduğu (negatif şoklar aynı zamanda modelde anlamsız olarak bulunmuştur) ortaya konulmuştur. 

Başka bir deyişle, ekonomik büyüme petrol fiyatlarındaki artışlara tepki verirken, aynı durum petrol 

fiyatlarındaki düşüşler için geçerli değildir. Bunun yanı sıra, ampirik sonuçlar, kredilerdeki artışların/düşüşlerin 

ekonomik büyümeyi pozitif/negatif yönde etkilediklerini, fakat düşüşlerin artışlar ölçüsünde kuvvetli bir etkiye 

sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, petrol fiyatlarının ve kredilerin reel ekonomi üzerinde 

simetrik etkilere sahip olduğunu varsayan doğrusal yaklaşımı reddetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: petrol fiyatları; asimetri; ekonomik büyüme; NARDL 
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INTRODUCTION 

Crude oil and its by-products are the most prominent source of energy worldwide today 

despite the constant growth of alternative energy sources such as wind, water, and solar. 1973 

and 1979 oil crises accompanied by considerable macroeconomic fluctuations, together with 

the heavy dependence on oil as one of the major inputs in global production process, have 

attracted many economists and policymakers for decades to understand the nature of the 

relationship between the oil price and key macroeconomic variables.  

Crude oil is viewed as one of the most important driving forces of the global economy and a 

large body of research suggests that oil price fluctuations have significant consequences on 

economic activity and macroeconomic policies. Theoretically, this is due to the transmission 

mechanisms through which oil prices have an impact on real economic activity, which include 

supply and demand channels. The supply channel operates through the cost of production, 

given that crude oil is a basic input to production; rises in oil prices are expected to induce a 

contraction in overall economic activity and create inflationary pressures. On the other hand, 

aggregate demand is expected to go up in oil exporting countries, and fall in oil importing 

countries (Jimenez-Rodriguez, 2008). The empirical analyses have broadly corroborated the 

theoretical literature (see, e.g. Rasche and Tatom, 1977, 1981; Hamilton 1983; Burbidge and 

Harrison, 1984; Kim and Loungani, 1992; Rotemberg and Woodford, 1996; Carruth, Hooker, 

and Oswald, 1998; and Hamilton, 2003; among others). 

Furthermore, the first wave of empirical studies that considered the impact of oil prices on 

macroeconomic variables mainly focused on linear models (see, e.g. Rasche and Tatom, 

1981; Hamilton, 1983; Burbidge and Harrison, 1984; among others) and confirmed a negative 

linear link between oil prices and economic growth. However, recently, the attention of 

researchers has moved towards the use of nonlinear approaches which seem to be better suited 

to capture the actual macroeconomic consequences of oil shocks. This is due to the fact that 

the declines in oil prices occurred by the mid-1980s were found to have smaller positive 

effects on economic activity than predicted by linear models. This trend can be traced back to 

the four leading non-linear approaches have been developed by Mork (1989), Lee et al. 

(1995), Hamilton (1996 and 2003) and the asymmetric response of economic activity to oil 

price shocks is also confirmed by several other studies such as Mory (1993), Mork (1994), 

Brown and Yucel (2002), Cunado and Garcia (2005), and among others. Thus, rises in oil 

prices seem to contract aggregate economic activity by more than drops in oil price stimulate 

it (Jimenez-Rodriguez and Sanchez, 2012). 

On the other hand, in the late 1980s and early 1990s, several developing countries including 

Turkey perform financial liberalizations, which meant removing or significantly limiting 

government control of interest and exchange rates, banking sector, and capital inflows and 

outflows. Such policy changes have important ramifications on the impact of oil prices on 

economic growth. When oil prices increase, the energy-dependent developing countries face 

balance of payment deficits as they now have to spend more dollars for imports, which 
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ultimately affects their economic growth negatively. However, developing countries that have 

undertaken financial liberalization may be significantly less likely to experience economic 

slow-down at the times of oil price shocks because their short- and long-term capital inflows 

may easily finance their balance of payment deficits. This straightforward argument indicates 

that the aforementioned negative relationship between oil prices and economic growth may 

actually not exist for developing countries with liberalized financial markets.   

Considering these arguments, the main objective of this paper is to examine the causal link 

between oil prices and economic growth by taking into account of the recent developments in 

the Turkish financial markets. The underlying assumption is that the omission of financial 

liberalization variables may bias the direction of causality between oil prices and economic 

growth. To avoid simultaneity bias (Gujarati, 1995), we include a proxy variable for financial 

liberalization into our model to account for the recent changes in the global economic 

environment.  For our purpose, we employ recently developed nonlinear autoregressive 

distributed lags (NARDL) model. The approach enables one not only to test the short- and 

long-run nonlinearities simultaneously through positive and negative partial sum 

decompositions of the explanatory variable(s) but also to quantify the respective response of 

economic growth to positive and negative changes in the explanatory variable(s) from the 

asymmetric dynamic multipliers. 

The rest of this paper is organized as follows. The second section provides the literature 

review while section three describes the data and the methodology. The forth section presents 

the empirical results and finally Section five concludes the study and discusses the policy 

implications.  

1. LITERATURE REVIEW 

Starting with the pioneering studies by Rasche and Tatom (1977, 1981), Hamilton (1983), and 

Burbidge and Harrison (1984), in the last three decades, there has been a large volume of 

studies exploring the impacts of oil prices on various economic variables (for a 

comprehensive literature review, see Hamilton, 2003; and Kilian, 2008). These earliest studies 

have solely focused on the symmetric relationship between oil price changes and aggregate 

economic performance and achieved statistically significant empirical relationship between 

these two. However, by the mid-1980s, the attention of researchers has moved towards the 

asymmetric effect of oil prices. This is due to the fact that the 1986 oil price collapse was 

found to have smaller positive effects on economic activity than predicted by linear models. 

In this context, the four leading non-linear approaches are Mork (1989), Lee et al. (1995), 

Hamilton (1996 and 2003). 

One of the first and key empirical studies Hamilton (1983) empirically assessed the effect of 

energy supply disruptions on economic activity. In his work, Hamilton argued that the 

correlation between oil price evolution and economic output was not due to a historical 

coincidence and oil price increases reduced US output growth for the period 1948-1972.   
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Hamilton’s study was extended by Mork (1989) using a longer sample period including the 

oil price collapse in 1986. Mork took into account the effects of oil price controls during the 

1970s and considered the possibility of an asymmetric response to oil price fluctuations. He 

found that oil price declines didn’t have a statistically significant effect on the US economy as 

oil price increases did.  This study was extended by Mork et al. (1994) including some OECD 

countries into the model and found that most countries showed evidence of asymmetric 

effects, with Norway as an exception. 

Lee et al. (1995), on the other hand, proposed a measure that takes the volatility of oil prices 

into account. This was due to the argument that an oil shock in an economic environment 

where oil prices have been stable is more likely to have greater impact on GDP than one in a 

price volatile environment. Using the same instruments as Mork (1989) and extending the 

sample period to the post-1988, they reported asymmetry in the effects of positive and 

negative oil-price shocks. On the other hand, Hooker (1996a) finds strong evidence that oil 

prices no longer do Granger-cause many U.S. macroeconomic variables for the period 1973-

1994 and 1948-1994, although he observes the existence of Granger-causality for the period 

1948-1973. Thus, he concludes that a simple asymmetry is not enough to describe the oil 

price – GDP nexus for the period after 1986. However, Hamilton (1996), in direct response to 

Hooker (1996), suggests another form of non-linear transformation of real oil prices. Stating 

that most of the oil price increases are simply corrections of earlier declines, he introduces the 

notion of “net oil price increase” (NOPI) which is defined as the positive difference between 

the oil price level in quarter t and the maximum oil price of the previous four quarters. The 

introduction of this variable in a VAR model for the U.S. economy was able to reestablish a 

significant relationship between oil prices and real GDP for the periods highlighted above. 

Moreover, Hamilton (2003) reports a clear evidence of nonlinearity and also analyzes the 

non-linear transformations of oil prices proposed in the literature. He argues that, based on the 

nonlinearity test proposed by Hamilton (2001), the Lee-Ni-Ratti’s formulation does the best 

job of summarizing the non-linearity (Jimenez and Rodriguez, 2004). 

Jimenez-Rodriguez and Sanchez (2005) also confirms the nonlinearity between oil price and 

GDP. Their result also suggests that while oil price increase would negatively affect the GDP 

for the oil importing countries but Japan, it has a positive effect on the oil exporter countries' 

GDP. 

Finally, regarding the recent studies, Jiménez-Rodríguez and Sánchez (2009) combines linear 

VAR and nonlinear approaches of Mork (1989), Lee et al. (1995), and Hamilton (1996) to 

estimate the effects of oil price shocks on the real economy of major industrialized OECD 

economies. They find that there exist non-linear impacts of the price of oil on inflation and the 

real economy. In addition, Lardic and Mignon (2008), Yang and Lam (2008), Cologni and 

Manera (2009), Engemann et al. (2010), and Lian et al. (2014) among others find asymmetric 

response to oil price increases and decreases with the latter being statistically insignificant.  

However, it is also worth mentioning that Kilian and Vigfusson (2009) hold a position that 
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there is a little evidence of nonlinearity in the relation between oil prices and U.S. GDP 

growth. In particular, they show that the censored oil price vector autoregressive models 

commonly used in the empirical literature may produce inconsistent estimates of the true 

effects of unanticipated energy price increases due to a censoring bias and are likely to have 

exaggerated the impact of positive energy price shocks (Kilian and Vigfusson, 2009). 

Overall, it is clear from the literature that the majority of the studies report an asymmetric 

relationship between oil prices and the macroeconomic variables, especially for the period 

after 1980s. However, in this context, there are relatively few studies devoted to developing 

economies, and almost none in the context of Turkey. 

2. DATA 

To investigate the relationship between oil prices and economic growth, this study employs 

Turkish data. Examining the impact of oil prices on economic growth after controlling for 

financial liberalization is more relevant for the Turkish case since Turkey is oil-dependent 

developing country, which undertook financial reforms in 1980’s. Over the past decade, 

Turkey's economy expanded at a rate of 5% on average, even at more than 8% per year in 

2010 and 2011. Therefore Turkey's demand for oil and other energy sources has increased 

rapidly and will likely continue to grow in the future. Although Turkey is strategically located 

at the crossroads between oil-rich Former Soviet Union and Middle East countries, and the 

European demand centers and plays an increasingly important role in the transit of oil Turkey 

has very limited domestic reserves and imports nearly all of its oil needed. In 2013, Turkey's 

total liquid fuels consumption averaged 734,800 barrels per day. More than 90% of crude oil 

consumption and significant quantities of petroleum products came from imports. According 

to the IEA, Turkey's crude oil imports are expected to double over the next decade. 

The model subject to empirical analysis employed in this study is based on the conventional 

neo-classical aggregate production model where, in addition to the financial liberalization 

proxies, investment and oil prices are treated as separate inputs. When empirically analyzing 

the impact of financial markets on economic growth, several measures (proxies) of financial 

system have been used (World Bank, 1989, King and Levine 1993a, 1993b; Roubini and Sala-

i-Martin, 1992). Following the literature, we define the banking sector liberalization proxy 

(FD) as credits to GDP.        

This study employs quarterly data covering 1987 to 2010 for Turkey. The dataset were mainly 

extracted from the IMF’s International Financial Statistics (IFS). The variables subject to 

empirical analysis are the real GDP growth, real fixed capital formation, and credits to GDP. 

The real GDP (Y) variable is obtained through deflating nominal GDP with the GDP deflator 

(2005=100), while the real oil price is calculated through dividing average world crude oil 

price by the US consumer price index.  The investment data is defined as the gross fixed 

capital formation over the gross domestic product. The data series are seasonally adjusted and 

transformed into natural log prior to the analysis.  
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3. ECONOMETRIC METHODOLOGY 

In this paper, we employ the nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) model 

recently advanced by Shin et al. (2011) to jointly examine the long- and the short-run 

asymmetries between crude oil prices, financial development, and economic growth. 

The standard linear ARDL (p,q) cointegration model (Pesaran and Shin 1999; Pesaran, Shin, 

and Smith 2001) with two series 𝑦  and 𝑥  (t = 1,2, . . ., T) has the following form: 

 𝑦 =    𝑦 −   𝑥 −      ∑ ( 𝑖 𝑦 −𝑖)
 − 
𝑖   ∑ ( 𝑖 𝑥 −𝑖)

 − 
𝑖      (1) 

where    is a vector of deterministic regressors (trends, seasonals, and other exogenous 

influences, with fixed lags) and ut is an iid stochastic process. 

The ARDL model in Equation (1) implies symmetric adjustment in the long- and the short 

run. It becomes, therefore, inappropriate when the links between yt and xt are nonlinear 

(asymmetric). To account for this issue, Shin, Yu, and Greenwood- Nimmo (2011) introduced 

the NARDL model in which xt is decomposed into positive and negative partial sums: 

𝑥 = 𝑥  𝑥 
  𝑥 

−         (2) 

where 

𝑥 
 = ∑  𝑥𝑖

  
𝑖  = ∑     ( 𝑥𝑖

  0) 
𝑖 , 𝑥 

− = ∑  𝑥𝑖
− 

𝑖  = ∑     (  𝑥𝑖
− 0) 

𝑖   (3) 

Then the long-run equilibrium relationship can be expressed as 

𝑦 =  
 𝑥 

 + −𝑥 
−+            (4) 

where    and  − are the asymmetric long-run parameters associated with positive and 

negative changes in 𝑥 , respectively. As shown in Shin et al. (2011), combining Equations (4) 

and (1) we can obtain the following asymmetric error correction model which is known as 

NARDL (p,q) model: 

 𝑦 =    𝑦 −   
 𝑥 − 

   −𝑥 − 
      ∑ ( 𝑖 𝑦 −𝑖)

 − 
𝑖   ∑ ( 𝑖

  𝑥 −𝑖
   − 

𝑖  

 𝑖
− 𝑥 −𝑖

− )               (5) 

where     =     ⁄  and  − =    −⁄  are the long-run effects positive and negative 

changes in x on y, whereas the short run impacts of changes in x on y are measured by 

∑  𝑖
  − 

𝑖   and  ∑  𝑖
− − 

𝑖  . Hence, in this setting, NARDL model enables us to capture 

asymmetric long-run as well as short-run effects of changes in underlying exogenous 

variables on dependent variable. 
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In the economic literature, the empirical studies on non-linear cointegration have primarily 

relied on regime switching type models. However, NARDL approach has a number of 

advantages over the existing class of regime-switching techniques (Greenwood-Nimmo et al., 

2011). First, the NARDL (p, q) model can be estimated simply by the standard OLS. Second, 

the test for an asymmetric (nonlinear) cointegration relationship between the variables can be 

easily carried out by means of bounds-testing procedure advanced by Pesaran et al. (2001) 

and Shin et al. (2011), based on a modified F-test (denoted as FPSS), which remains valid 

irrespective of whether the regressors are I(0), I(1) or mutually cointegrated. Third, long- and 

short-run asymmetries can be estimated using standard Wald tests. In particular, the 

associated joint null hypotheses for the long-run symmetry is   =  − whereas for short-run 

symmetry, the joint null hypotheses are ∑  𝑖
  − 

𝑖   = ∑  𝑖
− − 

𝑖  (Greenwood-Nimmo et al., 2011). 

 

5. EMPIRICAL FINDINGS 

We first start the analysis by conducting unit root tests for the variables at level and first 

difference using ADF and KPSS tests since the cointegration test procedure requires that  no 

I(2) variables are involved in the model. The results are presented in Table 1 and the findings 

of ADF and KPSS tests confirm the stationarity of all the variables at first difference, 

indicating that the variables are I(1). Therefore, we can proceed to the cointegration test that 

we perform for both the linear and nonlinear specifications.  

Table 1. Unit root test results (ADF and KPSS) 

 

Variable Deterministic Component k ADF KPSS

growth C 1 -0.245 4.49

C/T 1 -2.81 0.211

∆growth C 4 -5.263*** 0.0408***

C/T 4 -5.236*** 0.0348***

oil C 3 -1.524 1.66

C/T 2 -3.739 0.193

∆oil C 2 -6.133*** 0.108***

C/T 2 -6.203*** 0.0314***

credits C 4 0.316 1.23

C/T 4 -1.174 0.397

∆credits C 4 -3.531*** 0.393**

C/T 4 -3.951** 0.0656***

inv C 3 -2.247 0.911

C/T 3 -2.628 0.248

∆inv C 4 -4.560*** 0.0585***

C/T 4 -4.536*** 0.0503***

k denotes the optimal lag structure of the ADF test, based on the AIC

*** and ** denote significance at the 1% and 5% levels, respectively
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Table 2 reports the results. When the model is specified in a linear fashion, there is no 

evidence of cointegration, while the long run relation exists when the nonlinear form is 

specified. In other words, we can evaluate the economic growth dynamics and its relation to 

investment, and positive/negative changes in oil price and credits to GDP.  Therefore, it can 

be argued that any wrong specification may result in a misleading conclusion concerning the 

cointegration between the specified variables.    

Table 2. Bounds test for linear/nonlinear cointegration 

 

Applying general to specific procedure to determine the lag length in each case, we arrive at 

the final model specification and the results are reported in Table 3. As a starting point, the 

long run coefficient of investment, as expected, is positive and significant at 1% significance 

level. The results suggest that a 1% increase in investment is related to the increase in the 

economic growth by approximately 0.25% holding the oil price and credits to GDP constant. 

The results also suggest an asymmetric long- and short run relation between economic growth 

and oil price. While, in the long run, the growth effect of positive changes in oil price appears 

to be negative and statistically significant at 5%, negative changes in oil price are found to be 

insignificant (positive). Therefore, our findings indicate an incomplete pass-through effect of 

oil price to the economic growth. The results indicate that 1% increase in oil price would 

account for the decline of 0.04% in the expected economic growth over the long run.  We 

should also note that there exists a long- and short-run nonlinear relationship between 

economic growth and credit to GDP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Specification F-Statistics 95% Lower Bound 95% Upper Bound Conclusion

Linear 0.33 3.408 4.55 No cointegration

Nonlinear 13.22 2.788 4.073 Cointegration

Notes: the critical values are from Narayan (2005) Case III, given the small sample size. The optimal lag order is based on SIC



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

2974 
 

Table 3. Estimation results of the NARDL final model 

 

CONCLUSION 

In this study, we empirically examine the effect of oil price shocks on the real economic 

activity of Turkey. To do so, we adopt a recently developed nonlinear autoregressive 

distributed lags (NARDL) model. The approach enables one not only to test the short- and 

long-run nonlinearities simultaneously through positive and negative partial sum 

decompositions of the explanatory variable(s) but also to quantify the respective response of 

economic growth to positive and negative changes in the explanatory variable(s) from the 

asymmetric dynamic multipliers.  

Our results affirm the presence of nonlinear effect of oil price on economic growth. In 

particular, we find that, in the long run, oil price increases have a negative impact on 

economic growth of a larger magnitude than that of oil price declines, with the latter being 

statistically insignificant. In other words, the output growth responds (negatively) to an 

Variable Coefficient Std. Dev.

Constant 3.623*** 0.476

growth(t-1) -0.85*** 0.113

oil_pos(t-1) -0.034** 0.014

oil_neg(t-1) 0.004 0.018

credits_pos(t-1) 0.246*** 0.045

credits_neg(t-1) -0.155*** 0.025

∆growth(t-1) 0.252** 0.108

∆growth(t-2) 0.197** 0.103

∆oil_pos -0.074** 0.036

∆oil_pos(t-1) -0.081** 0.035

∆oil_pos(t-4) -0.057* 0.03

∆oil_neg 0.068** 0.028

∆oil_neg (t-1) 0.089*** 0.028

∆oil_neg (t-3) 0.058** 0.026

∆oil_neg (t-4) 0.043* 0.026

∆credits_pos(t-1) -0.285*** 0.098

∆credits_pos(t-3) -0.185** 0.084

∆credits_neg -0.113** 0.052

∆credits_neg(t-1) 0.094* 0.056

∆credits_neg(t-2) 0.084 0.049

inv 0.245*** 0.039

Dependent Variable: ∆growth

20.26[0.000]

5.223[0.025]

13.22

*** and ** denote significance at the 1% and 5% levels, respectively

0.005

0.29***

-0.182***

139.4[0.000]

10.04[0.002]

-0.04**
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increase in oil prices but oil price declines. Therefore, our findings indicate an incomplete 

pass-through effect of oil price to the economic growth, which is in line with various studies 

in the literature. This is in line with the various studies in the literature. 

On the other hand, the empirical evidence reveal that increases in credits are found have a 

positive effect on the real economic activity of a larger magnitude than that of decreases in 

credits which have a negative impact on economic growth. In conclusion, our findings 

provide evidence against the linear approach assuming that oil prices and proxy variable for 

fınancial liberalization (credits to GDP) have symmetric effects on the real economy.        
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2001 SONRASI İSLAM ÜLKELERİ ARASI İLİŞKİLERDE 

RUSYA VE ABD ETKİSİ: İRAN, SUUDİ ARABİSTAN VE 

MISIR ÖRNEKLERİ  
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Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi,  Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
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ÖZET 

2001 sonrası dünyanın iki süper gücü olan Rusya ve ABD’nin; İslam ülkeleri arasındaki dış 

politikaların oluşumunda doğrudan veya dolaylı etkisi olduğu görülmektedir. Çalışmada örnek ülkeler 

olarak ele alınan İran, Suudi Arabistan ve Mısır’ın birbirileri ile ilişkilerine bakıldığında; ABD ve 

Rusya’nın baskın güç olduğu görülmektedir. 2003’te Irak işgali sonrasında Filistin Sorunu, Arap İsrail 

sorununda olduğu gibi bu ülkeler, ABD ve Rusya’nın etkisiyle farklı tutumlar sergilemişlerdir. Arap 

Baharı sürecinin başlangıcı ve sonrası sürecinde İran’ın politikaları Rusya ekseninde yer alırken; Mısır 

ve Suudi Arabistan’ın politikaları ise ABD politikaları doğrultusunda şekillenmiştir. Ortadoğu 

Bölgesi’nde İran, Suudi Arabistan ve Mısır arasında yaşanan güç rekabeti ve oluşan politikalar; Rusya 

ve ABD arasında yaşanan rekabetin belli ölçüde bu ülkelere yansımasıyla oluşmaktadır.  

ABD ve Rusya’nın enerji ve silah sanayileri en önemli sektörlerinden ikisidir. Ortadoğu Bölgesi’ndeki 

enerjinin varlığı, jeopolitik konumu ve bölgede yaşanan çatışmalar ve savaşlar, bölgeyi bu iki ülke için 

cazibe merkezi haline getirmektedir. İstikrarsız bir bölgede en çok alımı satımı yapılan şey silah 

olmakta ve enerji fiyatlarını artırmaktadır. ABD ve Rusya’nın enerji noktasında en önemli ülkeler 

arasında olması; ABD’nin Suudi Arabistan ve Mısır’a sattığı silahlar ve Rusya’nın İran’ı büyük bir 

pazar olarak görmesi, bu ülkeler arası ve bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkileri doğrudan 

etkilemektedir. İran’ın Suriye politikaları Rusya ile birebir örtüşürken; Suudi Arabistan’ın politikaları 

ise ABD yanlısı olduğu görülmektedir.   

Çalışmada Rusya ve ABD etkisiyle, Mısır, Suudi Arabistan ve İran’ın birbirileriyle ve bu diğer 

aktörlerle olan ilişkilerinin şekillendiği iddia edilerek, bunlar arası mevcut ilişkilerin incelenmesi 

suretiyle değerlendirme yapılmıştır. Bu aktörlerle arası ilişkilerin temelde çıkar eksenli geliştiği, 

çıkarlarını izleyerek büyük aktörlerle ilişki kurdukları sonucuna ulaşılmıştır. Çıkar eksenli kurulan 

ilişkilere göre de Rusya ve ABD uyumlu iktisadi ve siyasi tercihler yaptıkları anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Rusya, ABD, Mısır, İran, Suudi Arabistan, Uluslararası İlişkiler 

 

RUSSIAN AND US IMPACT IN RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC COUNTRIES 

AFTER 2001: IRAN, SUUDI ARABIA AND EGIPT EXAMPLES 

ABSTRACT 

Russia and the United States, two superpowers of the world after 2001; It appears that there is a direct 

or indirect influence on the formation of foreign policies between Islamic countries. When we look at 

relations with Iran, Saudi Arabia and Egypt, which are considered as exemplary countries in the study, 

The US and Russia are seen as the dominant force. Following the invasion of Iraq in 2003, the 

Palestinian Problem,  in the Arab Israeli conflict, these countries exhibit different attitudes under the 

influence of the US and Russia. While the policies of Iran were in the axis of Russia in the beginning 

and after the beginning of the Arab Spring period; The politics of Egypt and Saudi Arabia have been 

shaped in the direction of US politics. The rivalry between the Iranian, Saudi Arabian and Egyptian 
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powers and policies in the Middle East region; the competition between Russia and the USA is 

reflected in these countries to a certain extent. 

The energy and arms industries of the US and Russia are two of the most important sectors. The 

presence of energy in the Middle East, Geopolitical position and conflicts and wars in the region make 

the region a center of attraction for these two countries.  It is the weapon that is most often bought and 

sold in an unstable region and increases energy prices. The United States and Russia are among the 

most important countries at the point of energy; the fact that the US has sold weapons to Saudi Arabia 

and Egypt and that Russia sees Iran as a big market has a direct impact on the relations between these 

countries and the countries in the region. Iran's Syrian politics coincided with Russia; Saudi Arabia's 

policies seem to be pro-US. 

In the study, it was alleged that the influence of Russia and the United States shaped the relations of 

Egypt, Saudi Arabia and Iran with those of other actors, the evaluation was made by examining the 

existing relations between them. The relations between these actors are mainly based on interests; 

following their interests, have reached the conclusion that they have established relationships with 

major actors. According to the associations established with the interests, it was understood that they 

made economic and political preferences compatible with Russia and the USA. 

Keywords: Russia, USA, Egypt, Iran, Saudi Arabia, International Relations 

 

GİRİŞ 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Soğuk Savaş, 11 Eylül saldırıları uluslararası ilişkilerde son 

yüzyıllık periyodun en önemli dönüm noktalarındandır. Bu yüzyıllık periyotta ülkelerin 

sınırları, yönetimleri, ekonomileri, sosyal durumları değişirken; Uluslararası İlişkilerde de 

yeni yaklaşımlar ortaya atılmış, ekonomik gücün değeri ön plana çıkmıştır. Ülkelerin 

gündemlerinin en önemli konuları olan iktisadi, sosyal ve siyasal politikaların oluşumu sadece 

iç aktörler ve iç dinamiklerle oluşturulmamakta; dış dinamiklerin etkisi daha baskın hale 

gelmiştir. Bu bağlamda olmak üzere, büyük güçlerin, diğer aktörlerin politikalarının 

oluşumunu etkileme kapasitesi artmış ve zaman zaman doğrudan veya dolaylı bir şekilde 

diğer aktörlerin dış politikalarını ve diğer alanlara dair karar mekanizmalarını etkiler hale 

gelmiştir. 

Yirmi birinci yüzyılda 190’dan fazla ülkenin olduğu günümüzde,  dünyada rekabetin artması 

ile birlikte uluslararası sistemdeki aktörlerin politikalarının özüne çıkar kavramı yerleşmiştir. 

2001 sonrası iki büyük süper güç olarak Rusya ve ABD, çıkarları doğrultusunda Ortadoğu ve 

dünyada ekonomi ve siyaseti yönlendirmektedirler. Dünyadaki kaynaklarının paylaşılması 

noktasında taraflı davranan bu iki ülke, Ortadoğu ve İslam ülkelerin birbirleriyle ilişkileri 

noktasında da sahip olduğu araçlar ile yönlendirmede bulunmaktadır.  

İran-Rusya ve Suudi Arabistan-Mısır-ABD ittifakı, Ortadoğu’nun siyasal politikalarını 

belirlerken aynı zamanda, dünyada da kutuplaşmayı artırmaktadır. Bölgenin sahip olduğu 

stratejik özellikleri, bu bölgenin yalnız bırakılamayacağı kadar önemli kılmaktadır. Çalışmada 

görülmüştür ki, Rusya ve ABD ülkeleri bölgeye sadece çıkar eksenli baktığı müddetçe, 

bölgeden çatışma eksik olmayacaktır.   

Teorik Çerçeve: Uluslararası İlişkilerde Çıkar Kavramı 

Bireyin, devletin, çokuluslu şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin, uluslararası kuruluşların, 

devlet altı veya devlet ötesi oluşumların her birinin kendine has çıkarlarını maksimize edecek 
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bir yöntemi olduğu aşikârdır. Kimi bunu işbirliğinde görürken kimisi de çıkarını askeri 

gücünü artırmada görmektedir. Bu çalışmada realizm yaklaşımının perspektifinden çıkar 

kavramı incelenmiştir.   

Realizme göre uluslararası ilişkilerin temelinde kendi çıkarlarını maksimize etmeye çalışan 

devletler arasındaki güç mücadelesi bulunmaktadır. Realizm temel olarak uluslararası 

ilişkilerde; aktörlerin devletlerden ibaret olduğu, devletlerin rasyonel davranarak çıkarlarını 

en üst seviyeye çıkaracak politikalar izledikleri, bu ilişkilerde de güçler arasında bir hiyerarşik 

yapılanmanın söz konusu olduğu bir güç dengesinin var olduğu varsayımı bulunmaktadır 

(Yılmaz, 2008: 28). 

Machiavelli, 1513’te yazdığı Prens adlı eserinde, hükümdarın hiçbir başka gücün vesayeti 

altına girmeden, ülkesinin ve halkının çıkarlarını her ne pahasına olursa olsun koruması 

gerektiğini, bunun için hükümdarın ahlaki normlarından uzak durarak, gerektiğinde tilki gibi 

kurnaz, gerektiğinde aslan gibi cesur hareket etmesi gerektiğini işaret eder. Machiavelli’nin 

bu görüşleri, siyasetin “ rasyonel bencillik” ve “çıkar” temelinde yeniden tanımlanmasına ve 

modern bir hal almasına yol açmıştır (Kurubaş, 2012: 16).  

Hans Morgenthau uluslararası politikanın temel amacının güç arayışı ve güç mücadelesi ile 

özdeşleştirmiş ve ulusal çıkarı da güç kavramı ile tanımlamış ve realist yaklaşımın merkezine 

de bu kavramı yerleştirmiştir (Özdemir, 2016: 116).  

Uluslararası sistemin en önemli aktörleri olan devletlerdir ve her devletin kendi ulusal 

çıkarları bulunmaktadır. Bu çıkarları doğrultusunda devlet bütün imkânlarını seferber 

etmektedir. Devletler arasında çıkarların ortak olması durumunda devletler arasında çatışmada 

muhtemel olabilir. Devlet çıkarlarında moral ilkelere bakılmaz ve ulusal gücün sağlanması 

için rasyonel hareket edilir (Rövşen: 11). 

İran- Rusya İttifakının Bölgesel ve Küresel Güç Mücadelesindeki Etkisi 

İran ve Rusya’nın petrol ve doğalgaz rezervlerinin varlığı, iki ülkenin daha çok birbirlerine 

bağlanmasına neden olmuştur. Bu enerjinin çıkarılması, pazarlanması, dağıtılması ve 

güvenliğinin sağlanması noktasında iki ülke işbirliğine gitmişlerdir. ABD’nin bölgede 

varlığını hissettirmesi bu iki ülkeyi rakip olmaya değil müttefik olmaya zorlamıştır.  

Hasan Ruhani’nin cumhurbaşkanı olması ile birlikte İran, Batı ile ilişkilerini geliştirirken 

doğuya yöneliş siyasetinden de vazgeçmemiştir. Moskova ve Tahran arasındaki üst düzey 

ziyaretler gerçekleştirilmiş; Ağustos 2014’te iki ülke arasında petrol karşılığı mal anlaşması 

imzalanmıştır. Rusya’nın, İran’dan günlük 500 bin varil petrol alması, karşılığında petrolün 

değeri kadar malı İran’a satması ve ilki arasındaki ticaretin 20 milyar dolara çıkması 

hedeflenmiştir. İran, Kasım 2014’te Buşehr’de iki nükleer santral daha inşa etmesi için Rusya 

ile anlaşmıştır (Sinkaya, 2016: 24). 

Sovyetler ve ABD arasında mücadele alanlarından biri olan Ortadoğu, Sovyetler sonrasında 

da yine Rusya-ABD arasında bir mücadele alanı olmaya devam etmektedir. Hatta Moskova 

Ortadoğu’yu, ABD’nin Bağımsız Devletler Topluluğu politikasına misilleme aracı olarak 

kullanmaktadır. Rusya’nın Suriye’ye silah satması ve Esat’a olan desteği, HAMAS liderlerini 

Moskova’da ağırlaması, İran’ı uluslararası arenada desteklemesi gibi adımlar ABD’yi tedirgin 

etmektedir. Rusya bu politikalarla kendi etkisini artırıp, ABD etkisini kırmak, bölge 

ülkelerine sattığı teknolojiden gelir elde etmek, dünya enerji piyasalarına hâkim olmak 

istemektedir (Orsam, 2012: 7).  
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SSCB’nin yıkıntılarından Rusya gibi bir süper güç çıkaran Putin;  Rusya’yı ilk önce 

ekonomik olarak ayağa kaldırmıştır. Bölgede ve dünyada ticaret ve ekonomisini geliştiren 

Rusya, askeri gücünü de ortaya koyarak siyasi ağırlığını uluslararası sistemde hissettirmiştir. 

SSCB’nin yıkılması ile ABD’nin tek kutuplu dünya düzenindeki başat aktör olma pozisyonu, 

Rusya’nın ve gelişmekte olan Hindistan, Çin, Brezilya gibi süper güçlerin oluşturmuş 

oldukları güç dengesi ile sarsılmıştır. Suriye ve Irak örneklerinde de görüldüğü gibi, ABD’nin 

her istediğinin olmadığı bir dünya düzeni ortaya çıkmıştır.  

Rusya’nın İran ile olan siyasi, ekonomik ve askeri ilişkileri, ABD’ye karşı Ortadoğu’da güç 

dengesi kurma noktasında stratejik önem taşımaktadır. Rusya, İran ile nükleer ve askeri 

alanlardaki ilişkileri geliştirecek adımlar atmıştır. ABD’nin İran’a uyguladığı ambargolara 

rağmen Rusya, İran ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amaçlı politikalar üretmiştir ve 

ABD’nin İran’a uyguladığı ambargolar başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  

Rusya ve ABD, İslam ülkelerinin savunucusu olma ve bu ülkelerdeki halk nezdinde 

kendilerini haklı göstermek adına söylem noktasında bu ülkelerin yanında gibi görünmeye 

çalışarak ve her türlü desteği verdiklerini ifade etmektedirler. Filistin meselesinde İslam 

ülkelerinin tezini savunan bu ülkeler, eylem boyutuna gelindiğinde BM’den İsrail aleyhine 

karar çıkmasına izin vermemektedirler. Rusya ve ABD’nin uyguladığı politikalara 

baktığımızda her iki ülkede çıkarları doğrultusunda bölgede ekonomik, siyasi ve askeri 

politikalar geliştirmektedirler. Bu politikalar İslam ülkelerinde nice çatışma ve savaşın 

kaynağı pozisyonundadır.  

Suriye krizi İran ile Rusya’yı daha da birbirine yaklaştırmıştır. Rusya, batı ile yaşanan 

Nükleer krizi zamanında İran’ın yanında durmuştur. Aralarında bulunan Hazar Denizi’nin 

paylaşımı, enerjinin taşınması, bölgesel çıkarlar gibi sorunlara rağmen iki ülke işbirliğini 

geliştirme yoluna gitmiştir.  Libya, Mısır, Irak, Tunus, Cezayir gibi ülkelerde söz 

söyleyemeyen Rusya, Suriye de bu fırsatı kullanmış; batı bloğunun karşısında İran ve Çin ile 

birlikte bir set olmuştur. İran ve Rusya arasındaki bu yakınlaşma, ABD’nin Basra ve diğer 

bölgelerdeki etkisini de sınırlayacaktır.  

İran ve Rusya, ABD’nin Irak ve Afganistan işgali sonrası, ABD’nin Ortadoğu da etkinliğinin 

artmasından rahatsız olmuşlardır. ABD’nin bölgede artan askeri üslerinin sayısı iki ülke 

tarafından kendi çıkarları doğrultusunda tehdit olarak algılanmıştır. NATO’nun yine doğuya 

doğru genişlemesi bu iki ülkenin birbirleriyle ittifak etmelerini daha çok zorunlu kılmıştır. 

İran’a nükleer enerji ve silahlanma noktasında özellikle Batıdan gelen aşırı baskı, Rusya’nın 

yardımlarıyla hafiflemiş durumdadır. Rusya, İran’a vermiş olduğu siyasi, ekonomik ve askeri 

desteğin karşılığını; ABD’nin Ortadoğu’daki politikalarının İran ile yaptığı ittifakla bozulması 

sayesinde almıştır. Rusya askeri olarak İran’a sattığı silahlarının devamının geleceğini beyan 

etmektedir.    

Suudi Arabistan ve ABD İlişkileri 

Suudi Arabistan’ın ekonomisinde en yüksek geliri petrolden elde ettiği kazanç 

oluşturmaktadır. Bunun yanında Turizm’den de iyi gelir elde eden Suudi Arabistan’ın sanayi 

noktasında bölge ülkelerine göre geri olduğu söylenebilir. Petrolün biteceğini göze alan Suudi 

yönetimi sanayi kaynaklı yatırımlara önem vermektedir. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar 

ülke ekonomisini derinden etkilemektedir. ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve 

ticari ilişkilerin özünde petrol vardır. Dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahip olan 

Suudi Arabistan, ABD için vazgeçilmez bir müttefik ve stratejik ortak olarak algılanmaktadır.  
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Suudi Arabistan kamu gelirlerinin % 85-90’ı, ihracat gelirlerinin ise %90’ı petrol sektöründen 

elde etmektedir. Ülkenin hidrokarbon kaynaklarına ulaşabilmesi sayesinde petrol arıtma ve 

petrokimyasal üretim kapasitesinde önemli artışlar sağlanmıştır. Petrol gelirleri ve ucuz enerji 

ise; tarım sektörünü, demir çelik ürünleri, inşaat malzemeleri, gıda işleme, mühendislik, 

kimyasallar ve metal üretimi gibi sektörleri geliştirmektedir (İGEME, 2011: 4).  

2012 yılı itibariyle 29.3 milyar dolar tutarında tarımsal ithalat gerçekleştiren Suudi Arabistan, 

gıda ihtiyacını büyük ölçüde ithalatla karşılamaktadır. Bölgede en çok ithalat yapan ve 

dünyadaki 14. Büyük ithalatçı olan Suudi Arabistan; 2011 verilerine göre, Brezilya’dan 2.7 

milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 1.15 milyar dolar ve Amerika’dan 1.14 milyar 

dolar ithalat yapmıştır ( DEİK, 2015: 12). 

Bahreyn’de bulunan Amerikan 5. Filosu, bu ülkenin bölgedeki operasyonlar noktasında 

önemli bir üssü olarak bulunmaktadır. 2011 Şubat Ayında Arap Baharı kapsamında 

Bahreyn’de yapılan Şii kaynaklı ayaklanma, Suudi Arabistan’ın askeri ve ABD’nin siyasi 

desteği ile şiddetle bastırılmıştır. Bahreyn’in sahip olduğu doğal kaynaklar ve stratejik 

jeopolitik konumu, bu ülkeyi kendi başına bırakılamayacak kadar önemli kılmış ve burada 

çıkacak Şii ayaklanmasının diğer Şii bölgeleri cesaretlendirmemesi noktasında da özel 

hassasiyet gösterilmiştir.  

Suudi Arabistan’ın terör ve bölgesel gelişmeler noktasında politikaları ABD ile örtüşmektedir. 

Suudi Arabistan’ın, Yemen’de darbe girişiminde bulunan Husi’lere karşı yaptığı hava 

harekatına, ABD tarafından lojistik ve istihbarat desteği sağlanmış; Mısır, Fas, Ürdün, Sudan, 

Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da destek vermiştir. Mısır askeri destek olarak da 

hazır olduğunu duyurmuştur.  

Dünyanın en büyük silah tedarikçisi olan ABD, 2008 rakamlarına göre %38.4 Pazar payı ile 

Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın büyük kısmına silah sistemleri ve teknolojileri 

ihracatında birinci sıradadır. ABD’yi bu alanda %17 Pazar payına sahip olan Rusya 

izlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerle yapılan geleceğe yönelik silah transfer anlaşmalarında  

ise  2008 yılınA göre ABD payını %70.1’lere kadar çıkarmaktadır. Rusya ise %7.8’te 

kalmıştır (Beriş ve Yılmaz, 2012: 15). 

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın 2010 yılında kongreyi bilgilendirmesiyle birlikte, 84 adet 

F-15SA tipi savaş uçağı ve 190 adet helikopter, gece görüş sistemleri, füzeler, elektronik 

ateşleme, hedef belirleme ve radar sistemleri ve gelişmiş bombaların satışı kararlaştırılmıştır. 

Bunun yanısıra Suudi Hava Kuvvetleri’nde kullanılan 70 adet F-15S savaş uçağının 

modernize edilerek F-15SA tipine yükseltilmesi silah paketinin içinde bulunmaktadır. Bu 

silah anlaşmasının tutarı 60.555 milyar tutacağı ve Suudi Arabistan’ın donanmasını 

güçlendirmek içinde 30 milyar dolarlık bir paket içinde görüşmeler yürütüldüğü ifade 

edilmektedir (Pirinççi, 2011: 66).   

Mısır İç ve Dış Politikasında ABD’nin Yeri 

Nasır dönemi ekonomi kapalı bir niteliğe sahipken, Enver Sedat döneminde ekonomi biraz 

daha dışa açılma eğilimi göstermiş, Mübarek döneminde ise ekonominin dışa açılımı 

hızlanmıştır. Özelleşmelerin arttığı Mısır’da, IMF ve Dünya Bankasından alınan borçlar 

önemli yer tutmuştur. İsrail’in güvenliği noktasında Batı için çok önemli bir müttefik olan 

Mısır, siyasi politikalarında Batı yanlısı bir eğilim izlemiştir. Batı ile yapılan ikili anlaşmalar; 

ekonomiyi, siyaseti ve askeriyeyi şekillendirmiştir.   
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IMF’den standby anlaşmalarıyla kredi alınması sonrası, IMF tarafından önerilen özelleştirme 

önerileri ve ekonomide reform önerileri kamuoyu tarafından tepki ile karşılansa da yavaş 

yavaş hükümet tarafında hayata geçirilmeye çalışılmıştır. IMF’nin ve Batının istediği reform 

çalışmaları sonrası ülkede yabancı yatırımlar artmaya başlamış, artan döviz girişleri ile 

birlikte ekonomide canlılık sağlanmaya çalışılmıştır. Mısır’ın AB ile ilişkileri, IMF ve Dünya 

Bankasından alınan kredilerle daha da gelişmiştir.   

Genç nüfusun fazla olması işsizliği tetiklemektedir. Cari açık, enflasyonun yüksek olması, 

adalet sisteminin tam işlememesi, zayıf eğitim sistemi, göç, konut eksikliği, doğal kaynakların 

yetersizliği ülkenin büyük sıkıntılarındandır. 2012 yılı itibariyle nüfusu 80 milyonu geçen 

Mısırda, Kişi Başına Milli Gelir 3188 dolar olmuş, Enflasyonda yüzde 7 olarak 

gerçekleşmiştir ( İstanbul Ticaret Odası, 2013: 3). 

2004 yılında Mısır ve ABD arasında imzalanan protokol uyarınca Nitelikli Sanayi 

Bölgelerinde üretim yapan firmaların ürettikleri malı ABD’ye gümrük vergisi olmaksızın 

sokulmasına izin verilmektedir. Anlaşmaya göre burada üretilen malların en az yüzde 10,5’i 

oranında İsrail girdisi kullanılarak üretilmelidir (DEİK: 7).  

Mısır’ın en önemli ticari ortağı ABD’dir. Mısır Amerikan buğdayının en büyük alıcısı ve 

diğer tarım ürünlerinin, makine ve ekipmanlarının önemli ithalatçısı durumundadır. 

Mısır’daki yatırımcı ülkelerin başında ABD ve İngiltere gelmekle birlikte, bu ülkeler Mısır 

Ticaret politikalarında önemli etkiye sahiptirler (İGEME, 2011: 13).  

Dünya Ticaret Örgütü istatistiklerine göre Mısır 2011 yılında 59 milyar dolarlık ithalat ile 31 

milyar dolar ihracat yapmıştır. Mısır ihracatında en önemli yeri AB ülkeleri ve ABD 

almaktadır (Giv, 2013 : 4). 

Mısır ordusu ülkede her zaman ekonomi ve siyasette ağırlığını korumuştur.  Asker kökenli 

Nasır, Enver Sedat ve Mübarek iktidarlarının toplamı 50 yıldan fazla sürmüştür. Bu üç askeri 

kökenli lider sonrasında Mısır’da tam bir enkaz kalmıştır. Bu üç lider döneminde kendi 

bağımsız politikalarını oluşturmaktan uzak olan Mısır, ilk defa halkın seçimiyle başa gelen ilk 

sivil cumhurbaşkanı Mursi’nin, mısır ordusunun başı Sisi tarafından devrilmesi sonrası 

demokrasiden, ekonomik istikrardan çok uzakta bir görüntü çizmektedir. AB’nin ve özellikle 

ABD’nin Mısır Ordusu ile ilişkileri her zaman iyi olmuştur. Batı ordu üzerinden güçlü askeri 

ilişkilerini, güçlü ekonomik ve siyasi ilişkilere çevirmeyi başarmıştır. Batı tarafından 

Mursi’ye verilmeyen siyasi destek Sisi’ye verilmiş ve Sisi’nin Mısır’da demokrasiyi 

yerleştirmeye çalıştığı algısı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 

ABD’nin Ortadoğu’daki en önemli çıkarlarından birisi İsrail’in güvenliğidir. Bu noktada gücü 

kontrol altında olan bir Mısır, İsrail’in güvenliği için çok önemlidir. Mısır’ın İsrail’i 

tanımasıyla Arap ülkeleri ile arası bozulmuş, sahip olduğu dış borçlar ve istikrarsızlık 

nedeniyle Camp David gibi bir anlaşmayı imzalamak durumunda kalmıştır. Mübarek 

döneminde İsrail ile ilişkiler sürekli geliştirilmeye çalışılmıştır. Mursi döneminde İsrail ile 

olan gerilimli ortam,  İktidara gelen Sisi döneminde ortadan net bir şekilde kaldırılmıştır.  

Mısır’da en etkin guruplardan biri olan Müslüman Kardeşler topluluğu 1980 sonrası ülkede 

taraftarlarını artırarak daha etkin bir konuma gelmiştir. Mübarek karşısında muhalefet olarak 

seslerini zaman içerisinde yükseltmişlerdir. Müslüman Kardeşlerin çizgisi batı yanlısı 

iktidarın karşısında olduğu için dış destekten yoksun kalmış ve ülke içinde de baskılanmıştır. 

Mübarek ABD’den aldığı dış desteği iç muhalefeti baskılamada etkin kullanmıştır. 

Mübarek’in devrilmesi sonrasında başa geçen Müslüman Kardeşler adayı Muhammet Mursi, 
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batının siyasi desteğini alamamıştır. Sisi tarafından devrilen Mursi’li Müslüman Kardeşler 

ülkede terör örgütü olarak ilan edilmiştir.  

Coğrafi konum olarak hem Afrika’ya hem Ortadoğu ya hitap edebilen  Mısır, ülke 

topraklarının çoğunun çöl olması noktası ile de bir dezavantaja sahiptir. Su kaynakları 

noktasında ciddi sıkıntıları bulunan ülkenin, komşu ülkeler ile bu noktada ciddi problemleri 

bulunmaktadır. Mısır, sahip olduğu sınır problemleri ve bulunduğu istikrarsız bölge 

nedeniyle, bölgede en güçlü ordulardan birisine sahiptir.  

17 Eylül 1978 Camp David Antlaşması sonrası, Mısır ve İsrail arasında barışın ve Mısır’da 

istikrarın sürmesi için, ABD tarafından Mısır’a her sene askeri ve ekonomik yardım 

yapılmaktadır. Bu yardımların oranı sürekli değişse de, askeri yardımın 1987 yılından beri 

miktarı her sene 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmektedir. ABD, Mısır’a 2014 yılında 1,3 

milyar dolar askeri yardım, 250 milyon dolar da ekonomik yardım yapmasına karar vermiştir 

(Göçtürk, 2016: 16).  

ABD ve Rusya Etkisinde; Suudi Arabistan, Mısır ve İran İlişkileri 

Mısır’da Mübarek sonrası başa geçen Muhammet Mursi, bölgede ve dünyada yeterince 

ekonomik, siyasi ve askeri destek görememiştir. Sisi tarafından darbe ile devrilen Mursi 

sonrasında ise; Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri milyarlarca dolarlık yardım sözü 

vermiştir.  

Üçü de otoriter bir yönetime sahip olan Suudi Arabistan, Mısır ve İran; İslam ülkelerinin 

temsilcisi olma noktalarında birbirleriyle yarışmaktadırlar. Suudi Arabistan Vahhabiliği 

bölgede ve dünya da yaymaya çalışırken, İran Şiiliği bölgeye ve dünyaya yayma politikası 

izlemektedir. Söylemlerinde her zaman İslam aleminin sıkıntılarını dile getiren bu üç ülke, 

kendi yönetim ve anlayışlarını rol model olarak diğer ülkelere pazarlamaktadırlar.  

İran ve Suudi Arabistan ilişkileri sadece iki ülke arasındaki dengelerden oluşmamakla birlikte; 

ABD ve Rusya’nın yanında Çin’de artık bölgede varlığını hissettirmektedir. Çin’in temel 

enerji kaynaklarından olan bu iki ülke, kendi arasındaki rekabeti şekillendirirken; ABD, 

Rusya ve Çin arasında kendi politikalarını belirlemektedirler. ABD’nin İran ile yakınlaşması 

ve 11 Eylül yasa tasarısı ile Suudi Arabistan’a dava açılmasının yolunu açması, Suudi 

Arabistan’ı bölgedeki güç dengesinin bozulmaması noktasında Çin gibi büyük bir güç 

arayışına itmiştir.  

Bu üç Ortadoğu ülkesi bölgesinin en önemli ülkelerinden olmakla birlikte birbirleriyle güç ve 

çıkar odaklı bir rekabet içerisindedirler. Bu son yıllarda bu üç ülkenin yapmış olduğu 

savunma harcamalarından, aldıkları silah ve savaş teknolojilerinden de anlaşılmaktadır.  

İran, Rusya’nın silah pazarının önemli bir müşterisi iken; Suudi Arabistan ve Mısır ise 

ABD’nin silah pazarının müşterileridir. Bu bölge ülkelerinin aralarında bulunan siyasi 

ayrılıklar, bölgede silahlanma yarışını artırmaktadır. Suudi Arabistan’ın savunmasını 

güçlendirmek için aldığı silahlar karşısında, İran’da kendi savunma sanayini geliştirmek için 

fazlasıyla harcama yapmaktadır.  

Basra körfezinin jeopolitik stratejik konumu, dünyanın en önemli enerji sağlayıcılarından 

İran’ı ve Suudi Arabistan’ı rekabete sevk etmektedir. Basra Körfezinin bir tarafında İran ve 

diğer tarafında Suudi Arabistan,  sahip oldukları enerjiyi güvenli bir şekilde dünyaya iletme 

noktasında, ABD ve Rusya’nın da yönlendirmeleriyle bu bölgede askeri rekabet halindedirler.  
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ABD’nin İran’a olan ambargoları kaldırmasıyla birlikte, Tahran ve Washington arasında 

erimeye başlayan buzlar Riyad yönetimi tarafından kaygıyla izlenmektedir. Riyad ve Tahran 

arasındaki en önemli problemlerden biri olan Yemen’de, Suudi Arabistan mevcut yönetime 

destek verirken İran ise Şii Husi kabilesini desteklemektedir.   

SONUÇ 

ABD ve Rusya’nın İslam ülkeleri üzerinde uyguladığı politikalar, bu ülkeler arasındaki 

ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler arasındaki uçurumu artırmaktadır. İran ve Suudi Arabistan 

arasındaki rekabette olduğu gibi, iki ülke arasındaki ilişkiler bölgesel rekabetle birlikte vahşi 

bir güç mücadelesine dönüşmektedir. ABD ve Rusya’nın çıkarları doğrultusunda 

bakıldığında; Mısır, Suudi Arabistan ve İran arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkiler; bu 

iki ülkenin dış politikaları doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir.  

İran’ın dış politikada birincil önceliği Şii nüfusunun ve etkinliğinin bölgede ve dünyada 

artmasıdır. Kendisini öncelikli olarak Şii dünyasının lideri ve sonrasında da İslam dünyasının 

lideri gibi konumlandırıp, dünyada söz söylemeye çalışmaktadır. Bu noktada Sünni 

ülkelerinin yükselişini ve gelişimini kendi çıkarları doğrultusunda tehdit algılamaya devam 

edecektir. Bu noktada Suudi Arabistan ile olan ilişkilerinin daha da gerginleşmesi 

beklenmektedir.   

Bölgenin siyasi kültürü otoriter yönetimleri desteklemektedir. Bölgede ordular üzerinden çok 

iyi ilişkiler kuran ABD ve Rusya,  kendilerine yakın mevcut yönetimlerin devamında ısrarcı 

olacaklardır. Dünyada yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm neticesinde ise, bölge halkları daha 

fazla temsil hakkı isteyecek buda iç ve dış çatışmaları tetikleyecektir. ABD ve Rusya’nın 

Uluslararası sistemdeki konumu bölgede ve dünyada kutuplaşmayı artırmaya aday 

görünmektedir. 
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ÖZET: Günümüzde katı atıkların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde uzaklaştırılması konusu, geçmiş 

yıllara nazaran çok daha önemli bir boyut kazanmıştır. Sosyal refah, teknolojik gelişme ve nüfus 

artışına paralel olarak atık miktarları sürekli olarak artmakta ve bileşimleri de değişmektedir. Bununla 

birlikte birçok ülkede çevre politikalarının hedefi atıkları geri kazanmaktır. Geri dönüşüm potansiyeli 

yüksek olan ürünlerden biride Emici Hijyen ürünleridir. Tüketim sonrası bir emici hijyen ürünü içinde 

bulunan malzemelerin yüzdesi şu şekildedir. %12 küspe(posa), %6 süper emici polimer, %7 atık, %12 

plastik ve %50 su. Bu atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ile yeşil enerji ve granül plastik elde 

edilir. Bunun yanı sıra 1 ton Emici hijyen ürün atığının toprağa gömülmeyerek veya yakılmayarak geri 

dönüşümü sağlandığında, atmosfere 626 kg CO2 salınımı engellenmiş olur, ayrıca toprakta 500-800 

yılda çözündüğü dikkate alındığında toprak alanlarından büyük miktarda kazanım olur. Bu çalışmada, 

Türkiye’de henüz geri dönüşümü yapılmayan ve herhangi bir geri dönüşüm tesisi bulunmayan bu 

atığın potansiyeli belirlenmiş, çevre ekonomisi açısından tartışılmış ve uygulanabilecek çevre 

politikaları belirlenmeye çalışılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Geri dönüşüm, Emici hijyen ürün atıkları, Çevre politikası, Çevre ekonomisi 

 

THE EVALUATION OF ABSORBENT HYGIENE PRODUCT WASTES IN TURKEY IN 

TERMS OF POTENTIAL AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

 

ABSTRACT: Today, the issue of removing solid wastes in a healthy and economical way has gained 

a much more important dimension than in previous years. In parallel with social welfare, technological 

development and population growth, the amount of waste is continuously increasing and their 

compositions are also changing. With it, In many countries, the targeted of environmental policies is 

the recovery of waste. Absorbent Hygiene products are one of the products with high recycling 

potential. The percentage of materials contained in an absorbent hygiene product after consumption is 

as follows: 12% pulp, 6% superabsorbent polymer, 7% waste, 12% plastic and 50% water. By 

recycling these waste materials, green energy and granular plastics are obtained. In addition, when 1 

ton Absorbent hygiene product waste is recycled without being buried or burned, 626 kg of CO2 

emissions will be prevented from being released into the atmosphere, and when it is considered to be 

dissolved in the soil 500-800 years, it gains in large quantities from the land areas. In this study, this 

waste which has not been recycled yet and has no recycling facilities in Turkey has been identified as 

potential, and environmental policies discussed and enforced have been tried to be determined in terms 

of environmental economy. 

Keywords: Recycling, Absorbent hygiene product waste, Environmental policy, Environmental 

economics 
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GİRİŞ  

Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus 

artışı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını 

hızla artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal 

kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile 

birlikte oluşan atıklar da, hem miktar hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan 

sağlığını tehdit etmeye başlamıştır. Bu koşullarda, gelişen çevre bilincine paralel olarak 

çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerin temel politika öncelikleri arasında giderek ön 

sıralara yerleşmekte ve atık yönetimi de çevre koruma politikaları arasında ağırlıklı bir yer 

tutmaktadır. Katı atık yönetim sistemleri bir taraftan atık miktarlarının artması ve gömme 

kapasitelerinin azalmasından dolayı, yönetim programlarının bir kısmını geri kazanım 

sistemlerine dönüştürmek için diğer taraftan da geri kazanılmış malzemelerin toplanması, 

depolanması ve geri dönüşüm tesislerine nakliyesi için gerekli olan sistemi optimize etmek 

için bir karar alma yapısına ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca doğal kaynakların hızla 

tüketilmesinin önüne geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit 

olmaktan çıkarılarak ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amacıyla bu katı atık yönetim 

stratejileri, tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen 

“sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Bu açıdan, sürdürülebilir 

kalkınmanın temellerinden en önemlisi üretim sanayisinin “açık yaşam döngüsü” 

yaklaşımından (beşikten mezara) “kapalı yaşam döngüsü” yaklaşımına (beşikten beşiğe) 

doğru yönelmesidir (Kaçtıoğlu & Şengül, 2010: 89). 

Kırsal nüfusun kentlere göç etmesi sebebiyle kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitelerini 

artırmalarına yönelik beklentileri yerel yönetimleri yeni arayışlara sürüklemektedir. 

Günümüzde belediyelerin çevrenin korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 

yaptığı çalışmalar; hava kalitesinin artırılması, su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi, toprağın 

kalitesinin korunması, flora ve faunaların iyileştirilmesi, katı atıkların yönetimi ve yeniden 

kazanımı, gürültü kirliliğinin önlenmesi v.b. çalışmalardır (Çoban & Kılıç, 2009:110).   

Bu çalışmada, Türkiye’de henüz geri dönüşümü yapılmayan ve herhangi bir geri dönüşüm 

tesisi bulunmayan Emici Hijyen Ürün (Absorbent Hygiene Products-AHP) potansiyeli 

belirlenmiş, çevre ekonomisi açısından tartışılmış ve uygulanabilecek çevre politikaları 

belirlenmeye çalışılmıştır.   

1. TÜRKİYE’DE BELEDİYE ATIK MİKTARLARI ve AHP ATIKLARI 

Dünyanın her yerinde Belediye atıklarının nasıl bertaraf edileceği önemli bir sorundur.  

Nüfusun artması ile birlikte artan tüketici ihtiyaçları doğal kaynakların tükenmesi sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Çevresel kaygılara neden olmakla birlikte, genel olarak atıkları bertaraf 

etmenin yolları, toprağa gömme, yakma ve kompostlamadır.     
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Türkiye’de 2014 yılı verilerine göre yıllık 28 milyon ton atık toplanmıştır. Bu atığın  %63,5’i 

düzenli depolama tesislerine, %35,5'i belediye çöplüklerine, %0,5'i kompost tesislerine 

gönderilmiş, %0,5'i ise diğer yöntemler ile bertaraf edilmiştir. 2014 yılında belediyelerde 

toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,08 kg olarak hesaplanmıştır. Üç büyük 

şehrimizde ise toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı İstanbul için 1,16 kilogram, 

Ankara için 1,10 kilogram, İzmir için 1,12 kilogramdır (http://www.tuik.gov.tr/ 

PreHaberBultenleri.do?id=18777, 2016).  

Türkiye’nin son 20 yıllık nüfus artış hızı düşmüş olmasına karşın nüfus sürekli olarak artmaya 

devam etmektedir. 2016 yılı Ocak ayı itibariyle toplam nüfus 78.741.53 kişidir. Yıllık nüfus 

artış hızı, 2014'te binde 13,3 iken, 2015'te binde 13,4'e yükselmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde 

ikamet edenlerin oranı, 2014'te yüzde 91,8 iken, bu oran 2015'te yüzde 92,1 olarak 

gerçekleşmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,9 olmuştur (http://www. 

tuik.gov.tr, 2016).  

Türkiye’de bertaraf yöntemlerine göre belediye atık miktarlarına bakıldığında ise; 2014 yılı 

itibariyle, 28.011.000 ton/yıl toplanan atığın,  9.936.000 ton/yıl belediye çöplüğüne 

dökülerek,  17.807. 000 ton/yıl düzenli depolama sahalarına gönderilerek, 126.000 ton/yıl 

kompost tesisine gönderilerek, 4.000 ton /yıl açıkta yakılarak, 16.000 ton/yıl dereye ve göle 

dökülerek, 7.000 ton/yıl gömülerek ve 114 000 ton/yıl diğer yöntemlerle bertaraf edilmiştir 

(http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist, 2016) . Şekil 1’de 2006-2014 yılları 

arasında açığa çıkan atık miktarlarını ve bertaraf yöntemleri gösterilmektedir. 

Şekil 1. Atık Bertaraf Yöntemleri ve Miktarı, 2006-2014 

 

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18777, 2016) 

2006 yılında gerçekleştirilen Katı Atık Ana Planı Projesi (KAAP) kapsamında yapılan katı 

atık kompozisyon çalışmasının sonucu Şekil 2’de verilmiştir. 

http://www.tuik.gov.tr/%20PreHaberBultenleri.do?id=18777
http://www.tuik.gov.tr/%20PreHaberBultenleri.do?id=18777
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18777
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Şekil 2.  KAAP atık kompoziyonu belirleme çalışması sonucu (Ulusal Geri Dönüşüm Strateji 

Belgesi ve Eylem Planı, 2016:24) 

 

Şekil 2’de geri dönüşümü sağlanabilecek atık miktarının toplam atık miktarı içindeki oranının 

%25 olduğu görülmektedir. Ancak KAAP kapsamında geri dönüşüm potansiyeli yüksek olan 

Emici Hijyen Ürünleri (Absorbent Hygiene Products-AHP) ile ilgili bir veri 

bulunmamaktadır. Bu açıdan bu çalışmada Türkiye’de açığa çıkan AHP miktarını belirlemek 

için çeşitli verirlerden yararlanılmıştır.   

Teknik olarak bebek bezleri (diaper), yetişkin bezleri(disposable bed liners) ve bayan hijyen 

ürünleri (feminine hygiene products); emici hijyen ürünleri (Absorbent Hygiene Products-

AHP) olarak adlandırılır. Amerika Birleşik devletleri çevre koruma birliğinin (the U.S. 

Environmental Protection Agency-EPA)  raporuna göre Dünya’da yıllık yaklaşık olarak 18 

milyar ton tek kullanımlık bebek bezi kullanılmaktadır (https://www3.epa.gov/:2015). Bir 

bebek bezi doğada yaklaşık olarak 500-800 yılda ayrışmaktadır. İlk AHP ürünleri geri 

dönüşüm tesisi 1999 yılında Ontario-Missisauga’da  Knowaste firması tarafından 

kurulmuştur. Firmanın ilk pilot tesisinde yılda 4000-5000 ton arasında AHP ürünü geri 

dönüştürülmüştür. Daha sonra daha büyük kapasiteli bir tesis Knowaste Hollanda- Arnham’da 

açılmıştır.  

ABD-Santa Claritada, yaklaşık olarak haftada 1 ton AHP ürünü toplanmaktadır. AHP 

ürünleri, evde oturan kişi tarafından evlere dağıtılan plastik poşetlere koyularak 64 galonluk 

kutularda saklanır ve haftada bir toplanır. Bu şekilde toplama verimli olmadığı zaman 

belediyenin çöp toplama noktalarının yanına bebek bezlerini toplamak için toplanacak bebek 

bezi miktarına göre ayrı bir çöp kutusu konulur.  

Bebek bezleri, yetişkin hasta bezleri ve kadın hijyen ürünleri yıllardır toprağı kirletmektedir. 

Tek kullanımlık bebek bezleri kullanım kolaylığı sebebiyle, kullanımları son 20 yılda 

artmıştır. Yaşam kalitesinin artmasından dolayı insanlar daha uzun yaşadığından, yetişkin 

hasta bezleri kullanımı da son yıllarda artış göstermiştir. Türkiye’de, 2013 yılı 65 ve daha 

yukarı yaştaki kişi sayısı 5.879.000’dür. Bu da toplam nüfusun %7,68’ine denk gelmektedir. 
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Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 yılında %10,2 ve 2050 yılında %20,8’e 

yükseleceği tahmin edilmektedir
 
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBulten leri.do?id=13466: 

2014). 65 yaş üzeri bireylerin neredeyse yarısında (%44’ünde) idrar kaçırma problemi vardır 

ve kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Yani, her beş kadın yaşlının 

üçünde, her beş erkek yaşlının birinde idrar kaçırma görülmektedir 

(http://www.65yasuzeriyasamrehberi.com/2010/65 Yasuzeriyasamrehberi-50.pdf: 2015). Bir 

kadının hijyen ürünlerinin kullanma yaş aralığı ise 12-50’dir 

(http://www.menopoz.net/menopozyas.html, http://www.jinekolojivegebelik.com/2011/01/ 

kizlar-adet-gormeye-kac-yasinda-baslar.html: 2015). Ortalama olarak bir kadın aylık 10-15 

adet hijyen ürünü kullanmaktadır. Türkiye’de 2013 yılı 10-49 yaş grubu bayan sayısı 

23.448.000 kişidir (http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=27: 2015). Bu da nüfusun 

yaklaşık %30,66’sına denk gelmektedir. Tek çocuklu bir evde tek kullanımlık bezler çöpün 

yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Tüm dünyada çöplüklere atılmış tek kullanımlık bezlerin 

sayısı 27 milyarın üzerindedir. Bir çocuk, tuvalet eğitimini alana kadar yani hayatının ilk üç 

yılında 6000-8000 arasında beze ihtiyaç duymaktadır (http://www.biaile.com 

/detail.asp?id=621: 2015). Türkiye’de özellikle büyük kentlerde evsel atıkların yüzde 6,39’u 

bebek bezidir.  Günlük olarak 12-13 bin ton çöpün toplandığı İstanbul’u örnek alırsak 

rakamsal verilerle günde yaklaşık olarak 831 ton bebek bezinin doğaya atıldığını ortaya 

çıkmaktadır.  

AHP ürünlerinden en çok kullanılan bebek bezidir. Bebek bezlerinin sentetik yapıda olması 

biyolojik olarak aerobik ve anaeorobik ortamlarda parçalanmalarını zorlaştırmaktadır. Bebek 

bezlerinin üretiminde kullanılan hammaddelerin yapılarından dolayı atık olarak doğaya 

karışması uzun yıllar almaktadır. AHP ürünlerinde ve bebek bezlerinde kullanılan hammadde 

ve yardımcı maddeler aşağıdaki verilmiştir: 

- Dokusuz yüzey (PP): Bezin iç örtüsüdür. En üst tabakayı oluşturmaktadır, 

- Selüloz (Pulp): Bez arasında pamuğun yerine kullanılmaktadır. Ortasında süper emici madde 

(SAP) bulunmaktadır. Orta emici tabakayı meydana getirmektedir.  

-Süper Emici Polimer (SAP):Emici toz olup ıslaklığı toplamakta kullanılır, 

- Pamuk kağıdı(Tissue): Selülozu taşıyan kağıt tabakadır, 

- Polietilen Film (PE): Çocuk bezinin dış örtüsüdür. En alt tabakayı oluşturmaktadır, 

-Bacak ve bel lastikleri: Çocuğun bacak ve bel kısımlarını tam kavramasını sağlar, 

- Ön sızdarmazlık bariyerleri:Poliüertan köpükten oluşturulur, 

- Yapıştırma bantları: Çocuk bezinin kundak şeklinde yapılmasını ve daha sonra bezi birden 

fazla açıp kapatmak için kullanılır, 

-Air-Laid Kaplama: emici ilk tabakayı oluşturur, 

- Perforeli film: Kuru petek tabakayı oluşturur, 

- Slikonlu kağıt: Yapıştırıcı bant için kullanılmaktadır (Üçgül vd.,2013: 3). 

 

1.2. AHP Ürünleri Geri Dönüşüm Süreci 

AHP ürünlerini geri dönüşüm süreci bu atıkların toplanması ile başlar. Toplanan atıklar geri 

dönüşüm tesisine getirilir. Atıklar sterilize edilirek ve basınçlı kaplar içinde parçalanarak 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBulten
http://www.65yasuzeriyasamrehberi.com/2010/65
http://www.menopoz.net/menopozyas.html
http://www.jinekolojivegebelik.com/2011/01/
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=27
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mekanik olarak geri dönüşüm süreci başlatılır. Daha sonra bit hamurlaştırıcı’ya gönderilir ve 

bir sonraki adımda da malzemeler yıkanır ve süper emici polimerleri devre dışı bırakmak için 

özel bir kimyasal işleme tabi tutulur. Yıkama işleminin tamamlanmasından sonra, plastik 

materyaller çıkarılır ve işlenmesi için ayrı bir cihaza gönderilir. Plastik bileşenler tekrar filtre 

edilir ve son bir yıkama döngüsü içinde temizlenir. Plastikler yeniden kullanımının ve 

satışının kolay olması için sıkıştırılarak küçük granüller haline getirilir. Daha sonra emici 

hijyen ürünlerinde ve plastik parçalarda kalan organik parça izlerini yakalayan bir tarama 

sürecine girilir. Geri dönüşüm işlemi sürecinin her aşamasında su kullanılır. Geri kalan 

organik atıklar kurutulur ve yeşil enerji üretmek için kullanılır.  

AHP ürünlerinden üç temel bileşen elde edilir. Bunlar; organik kalıntılar, plastik ve süper 

emici polimerlerdir. Daha sonra bu bileşenlerden tahta macunu (plastic wood), plastik çatı 

kremiti (plastic roofing tiles), emici malzemeler (absorption materials), geri dönüştürülmüş 

kağıt ürünleri (recycled paper products), yeşil enerji v.b. gibi geri dönüştürülmüş ürünler 

yapılır. Şekil 3’de AHP ürünlerinin geri dönüşüm süreci gösterilmiştir. 

Şekil 3. AHP Ürünlerinin Geri Dönüşüm Süreci 

 

  

(1)                  (2)                     (3)            (4)               (5)            (6)          (7)          (8) 

(1) AHP atıkları toplanır konveyöre yüklenir, 

(2)  Geri dönüşüm tesisinde bir konveyöre yüklenir, 

(3) Atıklar bir basınçlı kaba(otoklav) iletilir ve burada sterilize edilir, 

(4) Atıklar küçük küçük doğranır ve malzemelerine ayrılır, 

(5) Elyaf malzemeleri iyileştirilir ve torbalanır, 

(6) Plastikler granül(küçük parçalar) haline getirilir ve yıkama işlemi yapılır, 

(7) Plastikler topaklanır ve torbalanır, 

(8) Elyaflar ve plastikler yeniden kullanım için hazır hale getirilmiştir. 

Tüketim sonrası bir AHP ürünü içinde bulunan malzemelerin yüzdesi şu şekildedir: (Şekil 4) 

%12 küspe(posa), %6 süper emici polimer, %7 atık, %12 plastik ve %50 su. Bu atık 

malzemelerin geri dönüştürülmesi ile yeşil enerji ve granül plastik elde edilir. Bunun yanı sıra 

1 ton AHP atığının toprağa gömülmeyerek veya yakılmayarak geri dönüşümü sağlandığında, 
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atmosfere 626 kg CO2 salınımı engellenmiş olur, ayrıca toprakta 500-800 yılda çözündüğü 

dikkate alındığında toprak alanlarından büyük miktarda kazanım olur. 

 

Şekil 4. Bir AHP ürünü içinde bulanan malzemeler 

 

 

2. TÜRKİYE’DE AÇIĞA ÇIKAN AHP MİKTARININ BELİRLENMESİ 

Geri dönüşümlü ağ yapılarının en önemli özelliklerinden biri belirsizliktir. En büyük 

belirsizliklerden birisi de açığa çıkacak olan atık miktarıdır. Değişen nüfus artışı, yükselen 

hayat standardı, AHP lerinin satışındaki artış ile birlikte katı atık kompozisyonu da 

değişmektedir. Çalışmada AHP atıkları; Hasta Bezleri (HB), Bebek Bezleri (BB) ve Kadın 

Hijyen Ürünleri (KHÜ) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. HB ürünlerinin atık miktarını 

belirlemek için, 81 ilin 65 yaş üstü erkek ve kadın sayısı TUİK verilerinden elde edilmiştir. 

Açığa çıkan atık hesaplanırken, her 4 erkekten 1’nin, her 4 bayan’dan 3’ünün idrar kaçırma 

problemi olduğu dikkate alınarak günlük 200 gram atık çıktığı dikkate alınmıştır. BB 

ürünlerinin atık miktarını belirlemek için, 81 ilin 0-4 yaş erkek ve kız bebek sayısı TUİK 

verilerinden elde edilmiştir. BB açığa çıkan atık hesaplanırken, 0-4 yaş arası bir bebeğin 

tuvalet eğitimi alana kadar geçen sürede 6000-8000 bin bebek bezi kullandığı dikkate alınarak 

bu değerin ortalaması olan 7500 bebek bezi ele alınmıştır. Her bebek bezinin tüketildikten 

sonra ağırlığı 150 gr. olarak değerlendirilmiştir. KHÜ ürünlerinin atık miktarını belirlemek 

için, 81 ilin 10-49 yaş arası bayan sayısı TUİK verilerinden elde edilmiştir.  Açığa çıkan atık 

hesaplanırken, kullanılan hijyen ürünün ağırlığı 40 gr. olarak alınmıştır. Tablolar 

değerlendirildiğinde Türkiye’de 2014 yılı açığa çıkan AHP atık miktarı yaklaşık olarak 

1.715.851 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Aşağıda AHP atıkları geri dönüşüm  tesis kapasiteleir 

ile ilgili veriler verilmiştir. Bu durumda Türkiye’de açığa çıkan atıkların tamamının 

toplanması durumunda, yaklaşık 115 tane 15.000 ton/yıl kapasiteli geri dönüşüm tesisi 

gerekecektir. Tamamının toplanma ihtimali mümkün olmadığından %1’inin toplanmasında 

dahi 11 tane 15.000 ton/yıl kapasiteli geri dönüşüm tesisine ihtiyaç olacaktır. 
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Tablo 1. Geri Dönüşüm Tesis Kapasiteleri 

Kapasite(ton/yıl) Yatırım ve İşletme maliyeti($/yıl) Yatırım ve İşletme maliyeti($/ton-yıl) 

5000 1.620.521 324,1042 

10.000 2.941.635 294,1635 

15.000 4.262.824 284,1883 

2.1.  Geri kazanılan malzemelerin miktarının belirlenmesi 

Bir AHP ürünü içinde bulunan malzemeler ve geri dönüşüm oranları Tablo 3.5’de verilmiştir. 

Tablo 2.  Bir AHP ürünü içinde bulunan malzemeler ve geri dönüşüm oranları 
AHP ürün kompozisyonu Oran(yüzde) Geri dönüşüm oranı (%) Toplam geri dönüşüm oranı(%) 

Selüloz (Pulp) 43 70 30,1 

Süper Emici Polimerler (SAP) 27 5 1,35 

Polietilen(Polyethylene-PP) 13 95 12,35 

Polipropilen(Polypropylene-PE) 10 95 9,5 

Diğer 7 - - 

Toplam 100 - 53,3 

 

Verilere göre bir AHP ürününün %53,3 geri dönüştürülebilmektedir. 

2.2.  Geri kazanılan malzeme fiyatlarının belirlenmesi 

AHP atıklarının geri dönüştürülmesi ile elde edilen malzemeler ve değerleri aşağıda 

verilmiştir; 

- Emici hijyen ürünlerinin %43’ünü selülozdan (pulp) oluşur. Geri dönüşüm tesislerinde bu 

malzemenin %70’i geri kazanılır ve kağıt yapım sektörüne satılır. Bu malzemenin değeri 

haftalık dalgalanmaktadır. Fiyatı ortalama 257-389$ /ton olarak değişmektedir. Çalışmada 

323$/ton olarak ele alınmıştır. O halde 1 ton AHP atığı geri dönüştürüldüğünde 0,301 ton 

selüloz elde edilir. Böylece 0,301 ton selülozdan, 0,301*323=97,825$/ton gelir elde edilir. 

- Emici hijyen ürünlerinin %27’si SAP malzemesinden oluşur. SAP malzemesinin tarımsal 

sektörde değeri vardır. SAP genellikle su tutucu olarak kullanılır, ancak itrojen, potasyum ve 

fosfor ile kombine edilerek gübre olarak kullanılabilmektedir. Geri kazanılmış SAP’ın değeri 

bilinmemektedir ve yalnızca %5’i geri dönüştürüldüğünden bu malzemenin ekonomik değeri 

çalışmada dikkate alınmamıştır.  

- Emici hijyen ürünlerinin %13’ünü polietilen(Polyethylene-PP), %10’unu 

Polipropilen(Polypropylene-PE) oluşturmaktadır. Bu malzemelerin %95’i geri dönüşüm 

sürecinde geri kazanılır. 8 mm’lik PP ve PE ‘nin fiyatı 160$/ton’dur (Ward,2009). O halde 1 

ton AHP atığı geri dönüştürüldüğünde 0,23 ton PP ve PE elde edilir. Böylece 0,23 ton PP ve 

PE’den, 0,23*160=36,8$/ton gelir elde edilir. 

O halde 1 ton AHP atığı geri dönüştürüldüğünde toplam 97,825+36,8=134,62$/ton elde 

edilir. Ancak yatırım, işleteme, taşıma, toplama maliyetleri dikkate alındığında, bu değer 

negatif olacağı aşikardır. Ancak toplanan atık miktarı çok olursa birim maliyet düşeceğinden 

gelir kısmı artacaktır.  

SONUÇ 
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Doğayı koruma ve kirlenmesini önleme çabalarının en etkili yolu, yenilenemeyen 

kaynaklardan tasarruf etmektir. Atıkların hem üretim miktarını hem de ekonomik maliyetini 

azaltmak geri dönüşüm ile mümkündür. Kullanılmış ürün ve materyallerin geri dönüşümü, 

gömme ve yakma kapasitelerinin azalmasından dolayı da, gittikçe artan bir ilgi görmektedir. 

Tüketim sonrası bir AHP ürünü içinde bulunan malzemelerin yüzdesi şu şekildedir. %12 

küspe(posa), %6 süper emici polimer, %7 atık, %12 plastik ve %50 su. Bu atık malzemelerin 

geri dönüştürülmesi ile yeşil enerji ve granül plastik elde edilir. Bunun yanı sıra 1 ton AHP 

atığının toprağa gömülmeyerek veya yakılmayarak geri dönüşümü sağlandığında, atmosfere 

626 kg CO2 salınımı engellenmiş olur, ayrıca toprakta 500-800 yılda çözündüğü dikkate 

alındığında toprak alanlarından büyük miktarda kazanım olur. 

Tablolar değerlendirildiğinde Türkiye’de 2014 yılı açığa çıkan AHP atık miktarı yaklaşık 

olarak 1.715.851 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu atıkların %1’inin toplanmasında dahi 11 

tane 15.000 ton/yıl kapasiteli geri dönüşüm tesisine ihtiyaç olacaktır.  1 ton AHP atığı geri 

dönüştürüldüğünde toplam 97,825+36,8=134,62$/ton elde edilir. Ancak yatırım, işleteme, 

taşıma, toplama maliyetleri dikkate alındığında, bu değer negatif olacağı aşikardır. Ancak 

toplanan atık miktarı çok olursa birim maliyet düşeceğinden gelir kısmı artacaktır. Önemli 

olan AHP atıkları geri dönüşümünden dolayı çevreye vereceği faydadır. Elde edilen verilere 

göre, 1 AHP atığının geri dönüştürülmesiyle,  400 kg ahşap, 145 m
3
 ve 8700 m3 sudan 

tasarruf edilir.  
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ABSTRACT: Business world met with the term “strategy” that is originally a military term, after 

World War II, and since then it has been mentioned with magnificent organizations. The small ones 

neglected till late 1990s. The hidden power of them has been unearthed by researchers thenceforth and 

this research was conducted to contribute these efforts. The purpose of this study is to investigate the 

strategy formation process of SMEs in software sector. An exploratory approach was followed and 

semi structured interviews were carried out with 12 SME owner managers. Qualitative content 

analysis was applied to the data, and thus, 5 themes were obtained: owner’s contribution, management 

style, strategy, strategic tools, and obstacles.  

Key Words: strategy formation process, SMEs, software sector, qualitative content analysis 

 

YAZILIM İŞLETMELERİNDE STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 

İSTANBUL ÖRNEĞİ 

 

ÖZET: İş dünyası, aslen askeri bir terim olan “strateji” ile 2. Dünya Savaşından sonra tanışmıştır ve o 

zamandan beri “strateji” terimi büyük işletmelerle birlikte anılmıştır. Küçük işletmeler 1990’ların 

sonuna kadar göz ardı edilmiştir. O zamandan itibaren küçük işletmelerin saklı gücü araştırmacılar 

tarafından gün yüzüne çıkartılmaya başlanmıştır ve bu araştırma bu çabalara katkıda bulunmak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın amacı, yazılım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 

strateji oluşturma süreçlerini incelmektir. Keşfedici bir yaklaşım izlenmiş, 12 KOBİ sahibi yönetici ile 

yarı biçimlendirilmiş mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Veriye içerik analizi uygulanmış ve sonuç olarak 

5 tema elde edilmiştir: İşletme sahibinin katkısı, yönetim şekli, strateji, stratejik araçlar ve engeller.    

Anahtar Kelimeler: strateji oluşturma süreci, KOBİ, yazılım sektörü, nitel içerik analizi 

INTRODUCTION  

“What strategy is” a concept that cannot be met on a common ground. As Hambrick and 

Fredericson (2001:48) mentioned “strategy has become a catchall term used to mean whatever 

one wants it to mean”, and Mintzberg (1978:935) “The term strategy has been defined in a 

variety of ways, but almost always with a common theme, that of a deliberate conscious set of 

guidelines that determines decisions into the future”. The founder of the field of strategic 

management Ansoff (1965:106) describes strategy as “a rule for making decisions”, 
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emphasizing its difference from policy-“a contingent decision”, and the more typical 

definition - Chandler’s (1962:13) “Strategy is the determination of the basic long-term goals 

of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources 

necessary for carrying out these goals”, and the most revolutionary – Hamel (1996:70) 

emphasized on revolutionary aspect of strategy as, “Strategy is revolution; everything else is 

tactics!”, emphasizing the difference of planning and strategizing, where planning is 

programming not discovering. For sure, Chandler’s and Hamel’s definitions seem as the two 

edges of a continuum related to their period of time, and between the two, Mintzberg (1978) 

introduced a new point of view to the strategy literature “a pattern in stream of decisions” and 

called the usual definitions “intended strategy”  so as Chandler’s. As Mintzberg identified 

strategies as intended and realized (as patterns), three kind of strategy emerged from 

combination of two: Deliberate strategies (intended and realized), unrealized strategies 

(intended, not realized), and emergent strategies (not intended but realized along the way), the 

real-world strategies are the ones between deliberate and emergent. As a pure deliberate 

strategy is almost impossible, a pure emergent strategy is too, strategy formation needs “both 

of them” (Mintzberg & Waters, 1985), and for adopting the true mixture in true timing and 

establishing this culture in organization is the mission of a strategic leader. Mintzberg (1987b) 

asserts that strategy is not just a way of dealing with a set of competitors in a market that are 

defined as “enemies” referring to its military roots “strategos-the art of army general”. His 

purpose by this statement is to take attention on different aspects of strategy as fundamental 

issues and an understanding of collective perceptions through the organization. His point of 

view on strategy steps forward especially in “Crafting Strategy” (1987a) where he identified a 

“strategic leader” with a “craftsman” where he defined craft as “dedication, experience, 

involvement with the material, the personal touch, mastery of detail, a sense of harmony and 

integration”. Hambrick & Frederickson (2001) also adopted a similar approach in terms of 

using metaphor while emphasizing the essence of strategy formation as “magnificent pictures 

require far more than choosing colors. Most importantly, great paintings depend on artful 

combinations of all these elements”.  Beside these different aspects of strategy, there are 

considerable amount of researches defining today’s concept of competition as “war” and 

matching today’s competitive strategies with principles of Sun Tzu’s “The Art of War” (Lo et. 

al., 1998; Ilıcak & Özgül; 2005; Kılınç et.al., 2012). The findings are remarkably shows that 

the principles of sun Tzu are highly associated with developing and implementing 

competition strategies in today’s business words. Especially Kılınç et al. (2012)’s 

determination of the main philosophy of strategy that was based on Tao thought and 

principles of Sun Tzu is striking: “Deep knowledge, strong action”.  

Literature review lays out the fact that strategy is a multidimensional concept that cannot be 

defined with certain words. Different definitions reflect different worldviews and point of 

views. However, it is a fact that without a strategy whether intended or emergent, a firm is 

like “an unattached flag in a stormy weather”. As big armies have strong enemies, big firms 

have strong competitors. Hence, they should adopt strategies, but what about the small ones? 

Do small firms not require strategies?  
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As the field of strategic management commonly associated with large, powerful firms and 

prominent strategy textbooks includes cases of IBM, Honda, Ford etc.; the Small and Medium 

Enterprises (SMEs) were ignored in academic environment. The reason of this fact was 

associated with that small firms regarded as lack of challenge and large firms as intellectually 

fascinating and attractive for their complexity.  (McCharty, 1997). By the late 1990s, as the 

importance of SMEs in economic development realized, researchers start conducting 

researches on in SMEs strategy. The subjects of the researches mostly center on ‘type of 

strategies SMEs adopted’, ‘growth strategies for SMEs’, ‘obstacles on strategic planning’, 

‘strategic planning and firm performance’, ‘strategic tools they used’, etc. (Scott & Bruce, 

1987; Lyles et. al., 1993; Balasundaram, 2009; Adendorff et. al., 2011; Kalkan & Bozkurt, 

2013).   The studies mostly dealt with the content of the strategy, and the process side still 

needs in-depth research - as McCarty asserted in 1997. In recent years, the “strategy 

formation process” gain importance in research field, various researches on this subject 

carried out by researches (McCarthy & Leavy, 2000; Barnes, 2002; Karami, 2007; Leitner, 

2014), but it a fact that more in depth researches are required. For this purpose, this research 

aims to examine the strategy formation process of SMEs in IT Sector in Turkey. An 

exploratory approach was followed and data was gathered by semi-structured interviews 

conducted with managers of 10 SMEs in Istanbul. In this context, at first the concept of 

“SME” and its importance in economic development will be expressed. Then, literature 

review of SMEs strategy formation process and research questions will be presented.  At third 

section; research methodology and findings of analyze will take part, and at the last section 

results of study will be discussed and recommendations for further researches will be 

provided. 

1. LITERATURE REVIEW 

1.1. The Concept of SME  

Though their driving force almost ignored till the late 1900s, SMEs have great influence in 

economies in terms of being a key force in of dynamism, innovation, and flexibility in both 

advance industrialized, developing and emerging economies (OECD, 2005). As the 

importance of that neglected phenomenon recognized by academicians, governments, unions 

there is still not a globally accepted certain definition of “SME”. Although the criterions are 

close each other, the concept of SMEs varies across different regions, and countries. For sure 

the sociologic, economic and cultural structures of countries obstacles this common ground. 

For instance, the European Union (EU) definition considers three criterions: Staff headcount, 

annual turnover, and annual balance sheet total and defines as; “The category of micro, small, 

and medium sized enterprises (SMEs)is made up of enterprises which employ fewer than 250 

persons and which have an annual turnover not exceeding EUR 50 million, and /or an annual 

balance sheet total not exceeding EUR 43 million” (EU Commission, 2003). The employment 

threshold in USA is fewer than 500 employees (US International Trade Commission, 2010), 

in Russia 250 or fewer employees (European Investment Bank, 2013), in Japan 300 and fewer 
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employees for manufacturing, 100 and fewer employees for wholesale, and 50 and fewer 

employees for retail, and the extreme number (Ministry of Economy, Trade and Industry, 

2013), in China an SME employs 1000 and fewer employees (ESD China Limited, 2012). The 

number of employees of related countries varies from 250-1000. Chinese may be excepted as 

an extreme sample related most likely to its population. The financial thresholds are also do 

not meet on a common ground.  SMEs in Turkey- adopted the definition of enterprise 

suggested by EU until Government of Republic of Turkey revised this definition by a 

regulation (number of decision: 2012/3834) was printed on Official Gazette on November 4, 

2012 with the number of 28457. According to the new regulation SMEs in Turkey were 

defined as “SME is an economic unit or an enterprise that employs less than 250 employees, 

and any of its annual net sells revenue or its financial balance sheet do not exceed 40 million 

Turkish Liras, and classified as micro-sized, small-sized and medium sized enterprise in this 

regulation” (T.C. Resmi Gazete, 2012).  Turkey’s receiving the formal status of candidacy to 

EU, and entering in an adjustment process has influenced the understanding of reaching a 

consensus on a uniform SME definition in Turkey However it was observed that in transition 

period the former pre-EU definitions of  SMEs were virtually adopted by institutions (Ozar, 

2003). Consequently a need of a revision was recognized and executed by government of 

Turkish Republic. As of today according to the statistics presented by Turkish Statistical 

Institute (TUIK) in 2011, SMEs in Turkey comprises 99.8 % of total enterprises, 75.8 % of 

employment.  

1.2. Strategy Formation Process in SMEs 

As the importance of SMEs and their contribution to economies was realized in 1990s, an 

interest was aroused in strategic management field, especially to strategic content SMEs 

adopted, the strategic tools they used, the relationship between, strategic decision and firm 

performance etc., but still there was a lack of attention on “the nature of strategic process in 

SMEs”, and besides empirical analysis in depth and exploratory researches were required to 

define the strategy process. Researches that recognized this requirement carried out researches 

in various countries utilizing qualitative and quantities research methods. Some prominent 

researches in this field are presented on Table 2. 

Table 1: Researches on strategy formation process of SMEs 

Author(s) Aim Methodology Conclusions 

McCarthy 

(1997) 

To examine the 

process of strategy 

formation through 

a 

comparative 

analysis of nine 

Irish SMEs, and to 

Longitudinal-

processual approach 

 

Case Studies 

 

Two types of entrepreneurs was 

identified: pragmatic and charismatic 

A “Phase model” of strategy formation 

was introduced (interaction among three 

elements: entrepreneur, context and 

history. 
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make sense of the 

company’s 

realized strategy, 

9 Irish SMEs As this study has shown, at certain times 

in a firm’s history, the opportunistic, 

learning and emergent mode of strategy 

formation seems beneficial, at other 

times, undertaking a more planned 

approach seems the safer route to follow 

for the SME. 

Harris, 

Forbes & 

Fletcher 

(2000) 

To examine the 

strategy process of 

graduate 

entrepreneurs  

(Graduate 

Enterprise 

Program) 

In-depth interviews 

with 21 newly 

graduated 

entrepreneurs. 

 

Survey and Case 

Research 

The emergent approach was used more 

overall. 

The elements of planning approach as 

“The use of objectives, for planning and 

control” and “maintenance of formality in 

some strategy discussions” were strongly 

associated with growth. 

Entrepreneurs should retain some key 

elements of planning approach and of 

learning from experience elements of 

emergent approach to strategy 

formulation. 

McCarthy 

& Leavy 

(2000) 

To examine how 

strategies form and 

evolve in SMEs  

Intensive, 

longitudinal, 

inductive and 

comparative case-

based approach was 

adopted 

 

9 case studies on 

Irish SMEs 

Personality of the entrepreneur, the type 

of business, and business context are 

mostly influential factors in the degree of 

planning.  

The strategy process was planned but also 

emergent in nature. 

The strategy process appeared to follow a 

phase pattern over time, from an early 

fluid phase to a more defined phase, 

usually triggered by a crisis or defining 

episode. 

Barnes 

(2002) 

To examine the 

process of strategy 

formation in 6 

small 

manufacturing 

companies. 

Two-staged 

methodology 

 

3 companies studied 

in-depth and 3 as 

supplementary cases.  

Manufacturing strategy formation is 

defined as a complex process involving a 

combination of deliberate and emergent 

actions and decisions, influenced by 

organizational culture, politics and 

powerful individuals 

Verreynne 

(2006) 

To offer a 

typology of 

different strategy 

making modes that 

An empirical study 

on 477 small firms 

less than 100 

employees. 

4 types of strategy making form was 

defined in related SMEs: simplistic, 

adaptive, intrapreneurial, and 

participative 
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exists most likely 

in small firms.  

The simplistic mode exhibits the 

strongest relationship with firm 

performance. 

Small firms are heavily reliant on internal 

and external stakeholders and not as 

much on the owner-man 

A reciprocal relationship between 

strategy-making and firm performance 

was found. 

Gibbons & 

O'Connor 

(2005) 

To investigate the 

effect of 

organizational and 

individual 

influences on 

strategy formation 

understanding of 

SMEs in Ireland. 

 

Quantitative 

Research 

A Questionnaire was 

applied to 359 SMEs. 

Organization 

structure, 

management 

ownership, and Chief 

Executive Officer 

(CEO) experience 

were measured.  

 Three models of predicting strategy 

formation approaches were explored: 

•Organizational Model 

•A Model about the characteristics of 

CEO and top management team  

• Integrative Model 

Entrepreneurial firms tend to adopt more 

formal strategic planning approaches, 

Conservative firms adopt more 

incremental approaches. 

Management shareholding and CEO 

experience are negatively related to 

formal strategic planning activities 

Jama & 

Jin (2012) 

To examine the 

strategy formation 

process of SMEs. 

Grounded Theory 

Strategy formation in entrepreneurial 

SMEs is a combination of “systematic 

planning-improvisation”, and 

“proactivity-reactivity” 

Finding is in accordance with 

Mintzberg’s “strategy as a pattern” and 

“strategic thinking” 

Beside owner’s cognitive level, families, 

friends, board of directors, accountants, 

consultants are the influential factors are 

also influential in strategy formation 

process. 

Adobi 

(2012) 

To examine the 

strategic focus of 

SMEs in Nigeria 

Empirical research 

on 72 SMEs in Delta 

State. 

SMEs adopt emergent strategies more 

than planned ones. Besides, they react to 

problems and difficulties at the time they 

occur, rather than exhibit a Planned 

Pattern Behavior. They prefer adopting 
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methods as cost reduction, 

increasing/decreasing production volume, 

and staff retrenchment rather than 

following long-termed targets.  

Wiesner & 

Millett 

(2012) 

To determine 

whether Australian 

SMEs could be 

characterized as 

‘deliberate’ or 

‘emergent’ in their 

strategic 

approaches 

Empirical Research 

 

1230 Australian 

SMEs 

Australian SMEs adopt a deliberate 

strategy approach.  

Medium enterprises are more likely than 

small enterprises to adopt a deliberate 

strategy approach.  

Bozkurt & 

Kalkan 

(2013) 

To examine the 

existing strategies 

of SMEs in 

Turkey, and define 

whether they adopt 

unconscious 

actions or 

deliberately 

planned patterned 

behavior.  

Empirical study on 

192 SMEs in 

Antalya, Turkey.  

A positive relationship was defined 

between deliberate strategies and 

mechanistic structure of SMEs.  

A positive relationship was defined 

between firm age, firm scale and 

organizational structure.  

Organic structural attributes should be 

matched with emergent strategy-

formation processes, 

Mechanistic structural attributes should 

be matched with deliberate strategy-

formation processes. 

Elshamly 

(2013) 

To understand the 

strategy process 

within SMEs; and 

generate a strategy 

framework. 

Unique Case Study 

 

8 Interviews and 

observations.  

A 3 Phased Model was introduced: 

•The environmental Anlyses Phase 

•The Strategy Forming Phase 

•The Implementation Phase 

There is not a constant strategy process 

that the firm adopted. Actions are 

performed in an ad-hoc manner. 

Leitner 

(2014) 

To examine the 

nature of the 

strategy formation 

and its impact on 

firm performance 

in relation to 

market 

development and 

product innovation 

Empirical study  

 

A questionnaire 

covering their 

strategy content and 

process was applied 

to 91 Austrian SMEs 

No direct relationship was found between 

strategy formation and performance.  

Emergent strategists had less often a 

growth orientation. 

Contrary to expectations companies that 

adopted an emergent market development 

strategy achieved higher sales growth in 

stable than in dynamic industries. 

Both, informal and formal strategy 
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Longitudinal 

Research (1995-

2003) 

making are equally important for product 

innovation as well as market development 

in this process. 

Table 1 indicates that researches mostly preferred to follow an explorative Qualitative 

Research Methodology as Case Study. The nature of process study requires in depth 

examination as interview and observation, more a longitudinal study. Although, Leitner’s 

research is an empirical study, he steps forward with the preference of approach he adopted - 

Longitudinal Research. The nature of this method is in accordance with the process research, 

as Mintzberg (1978) defined strategy as a pattern. As Longitudinal research is an exhausted 

and a long period for a researcher that wants to achieve his goal as soon as possible, this kind 

of researches are mostly not preferred by researchers. Leitner (2014) achieved the findings 

after a long period of research, indicate that both formal and informal strategy making is 

equally important in strategy formation process. Findings of the researches center on two 

main results 1) SMEs are tend to behave emergent more than deliberate (Harris et al. 2000; 

Adobi, 2012; Elshamly, 2013); though the owners educated on formal planning process as 

emphasized in Harris and et. al (2000)’s research.  2) They adopt both emergent and 

deliberate strategies in different conditions (MacCharty, 1997; Jama & Jin, 2012; Bozkurt & 

Kalkan, 2013), and Wiesner & Millett (2012)’s finding is totally unexpected, SMEs adopt 

deliberate strategy approach in Australia.  

The literature review shows that more in depth researches are required in order to explore the 

strategy formation process of SMEs. Especially, in Turkey, there is a lack of exploratory in-

depth research in this field. For this purpose, the answer of the following research question is 

searched in this research: 

RQ: What is the nature of strategy formation process of SMEs operating in software 

enterprises in Turkey? 

2. METHODOLOGY 

2.1. Research Goal 

The aim of this research is to examine and identify the strategy formation process of SMEs in 

IT sector. For this purpose, qualitative methodology was followed, and semi-structured 

interviews were conducted with the owner-managers of 12 SMEs.  

 

 

2.2. Sample  
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According to the data of The Scientific and Technological Research Council of Turkey-

Marmara Research Center (TUBITAK-MAM), there are approximately 1.600 domestic 

software enterprises in Turkey, and majority of them is SMEs (51% employ less than 10 

staffs, 35.7% employ between 10-50 staffs, 9.8% employs between 50-250 staffs, and merely 

3% employs more than 250 staffs).  The data from International Data Corporation (2010) 

indicate that Turkish IT market is 8.549 billion US Dollars, and 6.944 US Dollars is hardware, 

0,909 billion US Dollars for services, 0,696 billion US Dollars for software. As it is 

understood from the data Turkey’s IT market is based on hardware industry-merely 19% of 

market share is software and services. Turkey has a young population and there is a capacity 

of utilizing more information technologies by SMEs. This fact can be interpreted as Turkey 

has a considerable internal potential. Turkey’s geopolitical position, Customs Union (CU) 

membership, and its relationships with European, Turkic Republics and Middle East markets 

provides external advantage to Turkey. However, software and services not achieved to the 

place as it is expected yet. The hardware intensive IT sector in Turkey should shift to software 

and services improved sector, develop its own strategic framework and determine a road map. 

For this purpose, in 10
th
Transportation Council turkey’s vision and goals about IT Sector for 

2023 was defined and it was aimed to achieve 160 billion US Dollars, and increase its share in 

Gross Domestic Product to 8% and in total exports to 2% (Tıpançeker, 2012). 

The sample was selected from software SMEs operating in Istanbul in 2016 by following 

snowball sampling. Interviews requests were sent via e-mail and telephone. Semi-structured 

interviews were conducted with 12 owner-managers that accepted our requests. Descriptive 

features of SMEs and owner managers are presented on Table 2. 

Table 2: Descriptive features of the sample 

SMEs Number 

of Staff 

Scale Experience 

of 

Managers 

Average 

Length of 

Strategic Plans 

Formal 

Control 

System 

Position in 

Sector 

SME-1 9 Micro 20 years Maximum 2 or 

3 years 

No Below the 

average 

SME-2 35-40 Small 29 years 1,5-2 years Milestone 

method 

Measurement 

Leader 

SME-3 7 Micro 14 years Not mentioned 

a specific 

period. 

No Not mentioned 

SME-4 14 Small 21 years 1 year Evaluation Not mentioned 

SME-5 9 Micro 21 years 1 year No Above the 

average 

SME-6 4 Micro 15 years 2-3 years No Above the 

average 

SME-7 18 Small 20 years 3-6 months 

6-12 months 

2 years 

Program Above the 

average 

SME-8 12 Small 20 years 3-5 years No Above the 

average 
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SME-9 15 Small 4 years 3 years for 

Turkey 

10 years for US 

Web based 

process 

management 

system 

Not mentioned 

SME-10 30-35 Small 15 years Minimum 3 

years 

Assessment 

forms 

Not mentioned 

SME-11 3 Micro 17 years 3 years Financial 

inputs, 

Increases in 

customer 

number 

Not mentioned 

SME-12 20 Small 20 years Changes related 

to conditions 

No Not mentioned 

As displayed on Table 1 majority of owner-managers are highly experienced in their field. 

Enterprises have the characteristics of micro (<10) and small (<50) enterprises according to 

their number of staff. Strategic plans are arranged generally medium-termed as 10 participants 

stated a period between 1 and 3 years. There is not a common control system that SMEs 

follow, even 6 participants mentioned that they do not use a specific control system. 

3.3. Data 

A qualitative approach was followed for gathering data, and semi-structural interviews were 

conducted with participants. 10 open ended questions with probes and two demographic 

questions (number of staff, experience) were defined in accordance with our research 

question. The planning school’s strategy formation process was considered while arranging 

the questions. The question form was presented to 2 academicians studied on “strategy 

formation” and asked their opinions. After the review process completed a pilot study was 

carried out with an owner-manager of a software enterprise, then the interview process 

started. During the interviews audio recorder was used with the permission of the participants, 

to prevent data loss. Although we arranged 10 open ended questions, the interviewer did not 

strictly adhere to the text, an exploratory approach was adopted allowing improvisational 

dialogs. After the interviews, audio records were deciphered in to Word documents and sent 

to the participants to get their approval.  As the first document approved, the coding analyze 

was started.  

3.4. Analyses and Results  

A qualitative content analysis was applied to the data following 4 phases of theme 

development proposed by Vaismoradi et.al. (2016). The phases and stages of analysis is 

presented on Table 3. 

Table 3: Phases and stages of theme development in qualitative content analysis 

Phases Stages 
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Initialization Reading transcriptions and highlighting meaning units; 

Coding and looking for abstractions in participants’ 

accounts; 

Writing reflecting notes. 

Construction Classifying; 

Comparing;  

Labeling; 

Translating and transliterating; 

Defining and describing. 

Rectification Immersion and distancing; 

Relating themes to established knowledge; 

Stabilizing. 

Finalization Developing the story line. 

Source: Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H. and Snelgrove, S. (2016:103). 

As a result of content analysis, following the 4 steps presented on Table 3, 5 themes were 

obtained: Owner’s contribution, management style, strategy, strategic tools, and obstacles. 

The first 2 themes and their components represent the factors were effective in strategy 

formation process. The 3
rd

 theme “strategy” is about what kind of strategies did SMEs adopt, 

the following theme classifies the strategic tools they apply, and the last theme “obstacles” 

defines the difficulties that SMEs confront in defining and implementing strategies. The 

components of 4 themes (codes), definitions and quotes from participants are introduced on 

Table 4.  

 

 

 

Table 4: Themes and the components 

Themes and Codes SMEs Definitions Quotes 

1.OWNER’S 

CONTRIBUTION 

   

Intuitions 
S-

1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 

Managers mostly 

rely on their 

intuitions in decision 

making. 

“… Actually, intuitions 

are always important. 

It should put an end to 

decision making, but 

not alone. Intuitions 

should be supported by 

some measurements 

and formats 

theoretically. 

Unfortunately, small 

firms -including us- do 
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not adopt this 

approach…” 

Failures  S-1,2,3,5,6,7,8 

Managers accept the 

former wrong 

decisions that led the 

organization to crisis 

as an opportunity in 

gaining experience 

in the market.  

“… After this failure, 

with a new strategic 

decision we changed 

our working style. 

Thereby, we added a 

good deal of innovation 

and supremacy to our 

project, and welfare for 

approximately 5 

years…” 

Experience S-2,3,4,5,6,8,10,11 

Most of the 

participants have an 

experience of being 

manager more than 

10 years. They take 

the advantage of this 

in decision making.  

“… We act with our 

intuitions, but as today 

with the experience of 

29 years, we do not 

need to use any specific 

scientific 

measurements….” 

2.MANAGEMENT 

STYLE 
   

Participative 

management 
S-2,3,5,6,7,10 

Mangers consider 

their staff’s opinions 

and 

recommendations. 

“… My staff knows the 

leader of this 

organization is me, and 

respect me but all of 

them stand ready 

around the table and 

contribute to strategic 

decision making…” 

Flat hierarchy S-2,3,5,8,10 

Depending on the 

fact that the number 

of staff is fewer in 

SMEs, a warm and 

friendly culture is 

observed. 

“… A warm family 

environment, fewer 

staff number, and 

knowing each other are 

the effective factors in 

ensuring harmony 

between strategies and 

structure of 

organization…”   

Leader-based  

decision-making 
S-1,6,7,11,12 

Although most of the 

participants stated 

that they adopt a 

participative 

management style, 

the owner manager 

says the last word in 

decision-making. 

“… Of course, I 

counsel with 

shareholders and my 

staff while making a 

decision but then I 

make the final 

decision…” 

3. STRATEGY    

Stability S-3,4,5,9,11,12 

Catching a trend and 

keeping the position 

in the market, 

namely 

sustainability, is one 

of the priorities of 

SMEs, and some of 

“… We formulate our 

strategies to sustain 

our position at current 

economic 

conditions…” 
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them consider 

stability more than 

growth.  

Stay up to date  S-1,2,10,11,12 

Following recent 

economic, social, 

technologic, 

political, sectoral 

developments and 

trying to keep up 

with them. 

“… Staying up to date 

continuously, even 

predicting about future 

are crucial points for 

us…” 

Benefit-oriented S-1,6,7,8,9,10,11 

SMEs generally 

invest on products, 

services and projects 

that are expected to 

be successful.  

“…. I formulate 

strategy for the 

projects I believe, not 

for the others. I 

consider its benefit for 

our organization…” 

Growth-oriented S-1,2,7,10 

Besides the ones 

care for stability, 

there are also SMEs 

that give priority to 

growth in terms of 

turnover, especially 

in their strategic 

plans.  

“… Growth is one of 

our important targets. 

Therefore, our 

strategic plans 

absolutely involve 

growth. Growing is an 

important target for 

us…” 

Swift  S-2,5,7,10,11 

Especially in times 

of opportunity and 

threat, acting swiftly 

and having 

capability in 

adapting to the new 

situation provide 

advantage for SMEs.  

“… If it is a marketing-

oriented issue, we can 

shift decision 

immediately. Even at 

the time of situation 

emerged, with an 

effective meeting; have 

chance to alter the 

direction of the 

organization, but this is 

not always possible for 

project-based 

works…” 

Customer satisfaction S-2,3,6,10 

Customer 

satisfaction is one of 

the important factor 

in SMEs decision 

making and strategy 

formulation. 

“… Thus, we achieved 

our current position 

but if you ask “How 

did you achieve this?” 

We based everything 

on customer 

satisfaction…” 

4.STRATEGIC    

TOOLS 
   

Observation  

and research 
S-1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Observing and 

researching the 

market, competitors, 

current 

developments in 

world and country 

are almost the most 

applied methods 

“… Condition of 

market and opponents 

affect our strategy very 

much. We try to build a 

structure that features 

our products’ strengths 

and formulate a 

strategy regarding 
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adopted by SMEs in 

strategy formulation. 

these conditions…” 

Evaluation  

meetings 
S-1,2,4,5,6,7,10 

When things go 

wrong and to control 

whether strategic 

decisions are 

implemented in 

organization, SMEs 

generally   

“… We define specific 

milestones about the 

projects, and evaluate 

our position in 

meetings for certain 

times, whether we act 

in accordance with our 

strategy and how we 

draw near our 

goals…”  

Customer  

feedback 
S-2,3,4,5,6,8 

Customer feedback 

is a common method 

adopted by SMEs in 

improving 

product/service, 

decision making and 

gaining competitive 

advantage. 

“… While making 

strategic decisions we 

absolutely consider our 

customer’s opinions, 

especially the ones that 

use our products…” 

Consulting S-1,2,3 

Some owner-

managers refer to 

experts, consultants, 

associations, and 

academicians to be 

aware of condition 

of market, politics 

and developments in 

country and world.  

“… In some cases we 

refer to consultancy. 

For instance, in 

improving some 

products we benefit 

from academicians, for 

adapting our 

organization to 

strategic shift, we refer 

to internal training and 

consultancy 

services…” 

Low price S-4,5 

Low-price is one of 

the strategic tools 

that SMEs adopt in 

gaining competitive 

advantage.  

“… In competition, 

especially great deal of 

organizations adopts 

low-price. Therefore, 

profitability in sales is 

low…” 

Training S-2,4 

For provide harmony 

between strategy and 

implementation 

some SMEs support 

their staff with 

trainings about new 

product/services.  

“… After defining our 

strategy, we announce 

it through 

organization, and 

besides if there is a 

necessity of training 

about our new product, 

firstly we address the 

lack of our staff…” 

Tracking the 

competent 

S-4,7,9 
Some SMEs follow 

their competitors’ 

attitudes, 

“… Our competitors’ 

behaviors in market 

provide  

  

 reactions and moves 

to interpret the 

market’s condition.  

 us the ultimate 

information. We alter 

the plans that come to 

an end and start to 
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implement the B 

Plan…” 

5. OBSTACLES    

Lack of  

financial fund 
S-4,5,6,8,9,11,12 

Financial inadequacy 

is one of the vital 

obstacles that SMEs 

come across in 

achieving their 

goals.   

“… When we come 

across with unexpected 

developments, we try to 

revise the decisions, 

but it is not always 

possible to be 

successful. The most 

important reason is 

that we are obliged to 

work with limited 

sources…”  

Lack of  

competent staff 
S-2,3,4,5 

Software sector 

needs capable and 

competent staff. 

Hence it is not easy 

to employ such 

person whenever an 

employee needs, and 

when a staff leaves 

the job. Competent 

staff is an effective 

factor in 

implementing 

strategy and gaining 

strategic advantage.  

“… Actually, the only 

difficulty in benefitting 

from the opportunities 

is about staff. We have 

difficulty in finding 

competent staff…” 

Lack of  

prediction 
S-1,5 

Lack of prediction is 

one of the 

difficulties in 

discovering 

opportunities and 

perceiving the 

threads for SMEs.  

“… The greatest threat 

for us is lack of 

prediction. In our 

organization is not able 

to predict direction of 

sector and even the 

life…”  

Lack of  

demand 
S-4,6 

Inadequate demand 

from the market 

discourages the staff 

in achieving the 

goals, and benefiting 

from the 

opportunities.  

“… The greatest 

difficulty for us in 

terms of taking the 

opportunities is not to 

react rapidly. There 

are two mains reasons 

for me. One of them is 

lack of financial 

source, and the second 

one is our customer’s 

lack of perception in 

terms of opportunity, 

and passing it over as 

“We’ll see it later” or 

“It is not really 

necessary” 
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As presented on Table 2, owner managers’ intuitions, experiences, and learning from failures 

have significant role in strategy formation process. Participative management and flat 

hierarchic management style due to the few number of staffs, allows warm relationships in 

workplace, also encourages employees to suggest new ideas and participate in decision-

making process.   

Maintaining the current position “stability”, investing on products and projects that are 

strongly expected to be successful “benefit-oriented”, following the developments in sector, 

economic and political situations of Turkey as well as through worldwide “stay-up-to-date”, 

reacting quickly to the opportunities and threats in market and adapting to new conditions 

“swift” are the major strategies that related SMEs adopted. “Customer satisfaction” is also an 

important factor in decision-making. Besides SMEs that give priority to stability, some owner 

managers define their enterprises as “grow-oriented” and stated that growth is one of their 

primary targets.  

Before deciding to invest on a new project, SMEs commonly apply to “observing and 

research” as a strategic tool to search external environment and evaluate the market 

conditions. In this process, some owner-managers refer to experts, academicians, and 

consultants and get their opinions. “Evaluation meetings” are one of the common strategic 

tools that SMEs apply in controlling the strategy implementation process. “Customer 

feedbacks” also have an important role in strategy formation and decision-making processes. 

These 3 strategic tools are on the forefront of the strategic tools that SMEs utilize in crafting 

their strategies.  

SMEs confront with some difficulties in achieving their strategic goals, and gaining a 

competitive advantage that were classified under the theme “obstacles”. “Lack of financial 

fund” and “lack-of competent staff” is the most important barrier that prevents SMEs from 

utilizing market opportunities, achieving their strategic goals.  

 CONCLUSION 

In this research strategy formation process of 12 software enterprises operating in Istanbul 

was examined following a qualitative methodology. The data gathered from owner-managers 

by conducting semi-structural interviews, and analyzed by content analysis. As a result, 5 

themes, representing the contributions of owner-manager and management style to strategy 

formation process; strategies that SMEs follow; strategic tools they refer, and obstacles that 

SMEs confront in achieving their goals, were obtained. Accordingly, it was defined that 

related SMEs in software sector do not follow a common and formal strategy formation 

process. Intuitions and experiences of owner-managers are the primary effective factors in this 

process. Participative and flat hierarchic management style that commonly adopted by SMEs 

also allows employees to suggest opinions and participate in the process. Maintaining the 

current market position and investing on products and projects that expected to be successful, 

reacting swiftly to opportunities and threats in marketplace, adapting quickly to new 
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conditions, and taking in to account customer feedbacks in decision-making, are also 

significant strategies that SMEs follow. Observing and researching external environmental 

before investing on a new product or project, organizing evaluation meetings, and customer 

feedbacks are the prominent strategic tools adopted by SMEs in strategy formation and 

implementation processes. Lack of financial fund and lack of competent staff are main 

difficulties that SMEs confront in evaluating opportunities and achieving strategic goals.  

Research findings supports the previous researches as, personality of owner-managers are 

effective in decision-making process (McCharty & Leavy, 2000). Strategy formation process 

is deliberate and also emergent in nature (McCharty & Leavy, 2000; Barnes, 2002; Jama & 

Jin, 2012) and SMEs react to problems at the time they occur (Adobi, 2012).  

This research involves 12 software enterprises operating in Istanbul. Therefore, findings may 

be unique for our sample. Future researches on SMEs involving a broader sample and from 

different sectors will allow to compare our findings.  

REFERENCES 

Adobi, T. J. (2012). Strategic focus of Nigerian SMSEs: more of emergent or planned?. Journal of 

Adobiemerging trends in economics and management sciences,3(3), 229. 

Adendorff, C., Appels, G., & Botha, B. (2011). Strategic management: An Eastern Cape construction 

SME case study. Acta Structilia, 18(2), 40-63. 

Ansoff, H. I. (1965). Corporate Strategy: An Analytic Appraoch to Business Policy for Growth and 

Espansion. Penguin Books. 

Balasundaram, N. (2009). Incidence of Strategic Planning in Small Business: an Overview. Seria 

Stiinte Economice, 61(3), 11-17. 

Barnes, D. (2002). The manufacturing strategy formation process in small and medium-sized 

enterprises. Journal of small business and enterprise development, 9(2), 130-149. 

Bozkurt, Ö. Ç. and Kalkan, A. (2013). Strategic Focus in Turkish SMEs: Emergent or Deliberate 

Strategies?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 929-937. 

Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the American enterprise. 

Massachusetts Institute of Technology Cambridge. 

Elshamly, A. (2013). Developing a strategic framework in small and medium sized enterprises (SMEs) 

(Doctoral dissertation, University of Gloucestershire). 

ESD China Limited (2012). Study On the Potentıal of Sustaınable Energy Fınancıng for Small and 

Medıum Enterprıses in Chına. ESD China Limited: China.  

EU Commission (2003). User Guide to the SME Definition. Belgium: Publications Office of the 

European Union, 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3014 
 

European Investment Bank (2013). Small and Medium Entrepreneurship in Russia, November 2013. 

Luxemburg: European Investment Bank).  

Gibbons, P. T., & O'Connor, T. (2005). Influences on Strategic Planning Processes among Irish SMEs. 

Journal of Small Business Management, 43(2), 170-186. 

Hambrick, D. C. and Fredrickson, J. W. (2001). Are you sure you have a strategy?. The Academy of 

Management Executive, 15(4), 48-59.  

Hamel, G. (1996). Strategy as revolution (pp. 69-71). Harvard Business Review. 

Harris, S., Forbes, T., & Fletcher, M. (2000). Taught and enacted strategic approaches in young 

enterprises. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(3), 125-145. 

Ilıcak, G. and Özgül, R. (2005). Sun Tzu Savas Sanatına Göre, Marka Pazar Stratejilerinin 

Belırlenmesı. Journal of İstanbul Kültür University, 1, 95-105. 

Jama, A. and  Jin, R. (2012). Strategy Formation in Entrepreneurial SMEs and Influential Actors in 

This Process. Master Thesis. Lineaus University School of Business and Economics.  

Kalkan, A. and Bozkurt, Ö. Ç. (2013). The choice and use of strategic planning tools and techniques in 

Turkish SMEs according to attitudes of executives. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 

1016-1025. 

Karami, A. (2007). Strategy formulation in entrepreneurial firms. Ashgate Publishing, Ltd. 

Kawulich, B. B. (2004). Data analysis techniques in qualitative research. Journal of Research in 

Education, 14(1), 96-113. 

Kılınç, I., Öncü, M. A. and Tasgit, Y. E. (2012). Sun Tzu’s principles of war art and today’s 

competition strategies: a relative approach. International Journal of Research in Business and Social 

Science (2147-4478), 1(1), 8-17. 

Lyles, M. A., Baird, I. S., Orris, B., & Kuratko, D. F. (1993). Formalized planning in small business: 

increasing strategic choices. Journal of small business management, 31(2), 38. 

Leitner, K. H. (2014). Strategy formation in the innovation and market domain: emergent or 

deliberate?. Journal of Strategy and Management, 7(4), 354-375. 

Lo, V.H.Y., Ho, C.O. & Sculli, D. (1998). The strategic insights of Sun Tzu and quality management. 

The TQM Magazine, 10 (3), pp. 161 – 168. 

McCarthy, B., & Leavy, B. (2000). Phases in the strategy formation process: an exploratory study of 

Irish SMEs. Irish Journal of Management, 21(2), 55. 

Ministry of Economy, Trade and Industry (2013). Japan’s Policy on Small and Medium Enterprises 

(SMEs) and Micro Enterprises. (http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/20131007.pdf).  

Mintzberg, H. (1978). Patterns in strategy formation. Management science,24(9), 934-948. 

Mintzberg, H. and Waters, J. A. (1985). Of strategies, deliberate and emergent.Strategic management 

journal, 6(3), 257-272. 

http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/outline/04/20131007.pdf


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3015 
 

Mintzberg, H. (1987a). Crafting strategy (pp. 66-75). Boston, MA: Harvard Business School Press. 

Mintzberg, H. (1987b). The strategy concept I: Five Ps for strategy. California management review, 

30(1), 11-24. 

OECD (2005). Türkiye.deki küçük ve orta ölçekli işletmeler : Mevcut durum ve politikalar. 

(http://www.oecd.org/cfe/smes/33705673.pdf). 

Özar, Ş. (2007). Micro and small enterprises in Turkey: Uneasy development. Economic Research 

Forum. 

Scott, M., & Bruce, R. (1987). Five stages of growth in small business. Long range planning, 20(3), 

45-52. 

Strauss, A.L. (2003). Qualitative Analysis for Social Scientists (Paperback Edition). UK: Cambridge 

University Press. 

T.C.Resmi Gazete (November4, 2012).(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104.pdf). 

Tırpançeker, G. (2012). Türk yazılım sektörü, Murad Tiryakioğlu (Ed.) Türk Yazılım Sektörü (p. 8-15). 

Ankara: SDE Analiz,  

TUIK (2011). İstatistiksel Kalite Kontrol: Sorularla Resmi İstatistiksel Dizisi -11. Ankara: Türkiye 

İstatistik Kurumu.  

U.S. International Trade Commission (2010). Small and Medium-Sized Enterprises: U.S. and EU 

Export Activities, and Barriers. Washington DC:  USITC Publication 4169.  

Vaismoradi, M., Jones, J., Turunen, H., & Snelgrove, S. (2016). Theme development in qualitative 

content analysis and thematic analysis. Journal of Nursing Education and Practice, 6(5), p100. 

Verreynne, M. L. (2006). Strategy-making process and firm performance in small firms. Journal of 

management & organization, 12(03), 209-222. 

Wiesner, R., & Millett, B. (2012). Strategic approaches in Australian SMEs: deliberate or emergent?. 

Journal of Management & Organization18(1), 98–122. 

  



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3016 
 

MÜLTECİ SORUNUNA NASIL BAKILDIĞINA İLİŞKİN BİR 

İNCELEME 
 

Prof. Dr. Yakup BULUT 

Mustafa Kemal Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi 

yakupbulut@hotmail.com 

 

Yrd. Doç. Dr. Soner AKIN 

Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 

sakin77@gmail.com 

 

Arş. Gör. Sedat KARAKAYA 

Mustafa Kemal Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 

sdtkarakaya49@gmail.com 

 
ÖZET: Nedenleri farklı olsa da mülteci konusu, hemen her dönemde gündeme gelmektedir. Özellikle 

iç savaşların yaşandığı bir dönemde uluslararası mekanizmaların çözüm konusunda beklenen iradeyi 

ortaya koyamaması veya farklı güç odaklarının çakışan çıkar ilişkileri; bu sorunu bazen adeta 

çözümsüz hale getirmektedir. Her şeyini kaybeden insanların, hayata tutunmak için her türlü riski göze 

alarak güvenli bölgelere hatta başka ülkelere iltica etmek zorunda kaldıkları gözlemlenmektedir. 

Tarihsel kesitin çoğu diliminde kendini gösteren bu sosyal olgu, sosyo ekonomik yönden de ciddi 

sorunlara yol açmaktadır. Yerleşilen topluma uyum sorunundan tutun, sosyal ve ekonomik sorunlara 

kadar birçok etki meydana getirmektedir. Hatta mültecilerin karşılaştığı sorunlar, sadece kendilerinkini 

değil göç ettikleri devletlerin ya da toplumların da nezdinde, yerleşik insanların yaşam şartlarını 

olumsuz etkilemektedir. Bugün küresel bir açmaz haline gelen mülteci sorunu konusunda hemen her 

devlet, kendi kamu politikalarını yeniden ele almalıdır. Özellikle Suriye kriziyle dünyanın bir numaralı 

sorunu haline gelen mülteci problemi, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir gündem maddesi 

olmuştur. Öte yandan, bu soruna çözüm üretme noktasında dünyanın kötü bir sınav verdiği de 

görülmektedir. Bugün bu tür sorunlara çözüm getirmesi gereken ulusüstü kuruluşların, çözüm 

üretmekten ziyade, sorunun oluştuğu coğrafyalardaki çıkar ilişkilerine entegre olmuş oldukları 

gözlemlenmekte veyahut en azından böyle bir algının varlığında genel bir kanaat oluşmaktadır. Bu 

açıdan ele alınan bu çalışma, özelde Suriyeli mültecilerin genelde ise mülteci sorununa dünyanın nasıl 

baktığı ve ne tür çözümler getirdiği, sorunun hukuki düzenlemelerden mi yoksa uygulamadan mı 

kaynaklandığını irdelemektedir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Türkiye’nin bu soruna nasıl 

yaklaştığı ne tür çözümler getirdiği, çözümlerin nerelerde tıkandığı, mülteci sorununa ilişkin sağlıklı 

politikaların üretilip üretilmediği gibi konular üzerinde karşılaştırmalı bir inceleme yapılacaktır. 

Ayrıca bu çalışmada öncelikle mülteci siyasetinin kavramsal ve kuramsal boyutuyla beraber, göç ve 

sığınma süreci hakkında da bilgi verilecek olup, sosyo ekonomik çalışma ve uygulama örnekleriyle de 

konu, analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Göç, Suriye, Türkiye, AB 

 

A MEMOIR UPON HOW THE REFUGEE PROBLEM IS LOOKED AT 

 

ABSTRACT: The refugee problem is such a debate which termly comes to agenda, although it might 

have different reasons. In particular, for a specific period in which civil wars occur, the deficiency of 

international mechanisms on finding solutions via creating a solid will or the conflicts among different 

powerhouses’ interests have made this problem bigger and even more unsolvable. It is observed that, 

human beings who lost everything took every risk in order to find secure places for survival and even 

tried compulsorily the way on asylum. This social phenomenon which also revealed in many ages of 

history has led to many other social problems in terms of socio economic means. It also brings many 
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results such the integration problem into a new society as well as the social and economic problems. 

Indeed, the problems of refugees which are automatically harmful for their living conditions also 

affect the standards of settled people in terms of the governmental and social arenas. Every 

government need to revise their own public policies about the refugee problem which is perceived as 

unsolvable today. Along with the Syria crisis, the refugee problem has become one of the biggest 

problems in world’s agenda, which has to be handled seriously. On the other hand, the powerhouses in 

our planet can’t find a solution to solve this issue. The international institutions which are firstly 

thought as solution maker are generally integrated into the relationships based on self-interests or 

became the main actor of such perspectives. In this respect, this study addresses firstly how Syrian 

refugees and the world public opinion looked at the asylum problem and then they brought what kind 

of solutions for this issue, via examining the reasons behind this problem in order to find whether the 

factors are derived from legal regulations or praxis sphere. A comparative analysis in order to find if 

the healthy policies for refugees are produced and how United Nations, European Union and Turkey 

brought different solutions was conducted.  In which points the problems are become unsolvable are 

tried to be enlightened as well. Moreover, the conceptual and institutional dimensions of refugee 

politics are going to be explained along with the process about migration and asylum, and then the 

socio-economic study and application examples will be examined for this purpose. 

Key Words: Refugee, Migration, Syria, Turkey, EU 

GİRİŞ  

Mülteci kavramının bir sorunsal olarak dünya kamuoyunda ortaya çıkışı, eğer aynı düzlemde 

ele alınırsa dış göç sorunsalıyla da özdeştir.  Mekânsal bir hareketlilik olarak nitelenen göç, 

yalnızca fiziksel bir yer değiştirme kavramı olmaktan öte; tarihsel süreç içerisinde birey ve 

toplum hayatında sürekliliğini koruyan ve daima gündem oluşturan sosyal bir olgudur. Genel 

olarak göç olgusunun dünyada yer alan tüm toplumlar için, temel bir mesele haline gelmesi 

dış göç ile gerçekleşmiştir. Siyasal krizler, baskıcı rejimler ve uluslararası müdahaleler ile 

ekonomik gerekçelerin ve güvenlik ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı zorunlu dış göç, çoğu 

zaman kitlesel bir nitelik kazanmış; böylece ülkelerin nüfus dağılımını, sosyo-ekonomik 

yapısını ve kültürel değişimini etkilemiştir. Sosyoekonomik problemlere karşı ülkelerin 

birlikte hareket ettiği küresel siyasette, kendine ait uluslararası bir mahiyet kazanan dış göçler, 

sadece mekansal bir değişiklik ile sınırlı kalmayıp iltica edilen toplumun kodlarını da 

etkilemiş, bütünsel olarak tüm toplumların ilgilendiği (ilgilenmek zorunda kaldığı) küresel bir 

meseleye dönüşmüştür. 

İnsanlar; siyasal, dinsel, ırksal ve yönetsel baskılar nedeniyle yüzyıllardır yaşadıkları toplumu 

terk etmek zorunda kalmıştır. Bu sebeple kitlesel zorunlu göçlerin ortaya çıkış tarihi her ne 

kadar binlerce yıl öncesine dayansa da, siyasi ve militarist gerekçelerle başlatılan kitle 

göçlerinin ilk ortaya çıkış tarihi modern dünyanın, özellikle de modern milli devletlerin ortaya 

çıktığı 20.yüzyıl olarak belirlenebilmektedir. Ulusal devletlerin ortaya çıktığı aynı yüzyılda, 

Türkiye’ye de yakın coğrafyada örneğin Balkanlar’da ve Avrupa’da yaşanan dış göçler temel 

olarak milli devlet ve ülke sınırı gibi modern kavramların doğmasının da birer neticesi olarak 

gerçekleşmiştir. Rakamlarla ele alındığında; 1944-1951 yılları arasında tahmini 20 milyon 

civarında insan dış göçlerle yer değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra da Avrupa'da 

mülteci harekelerine şahit olunmuş olsa da; esasen bu tarihten sonra, dünyada zorunlu göç 
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olgusunun yaşandığı temel ağırlık merkezi Avrupa'dan Üçüncü Dünya Ülkelerine kaymıştır 

(Peker, Sancar, 2001:3).  

Bu açıdan mülteci sorununun ortaya çıkışına yönelik tarihi süreç ele alınırken; özellikle dış 

göçlerin 20 yüzyıla ait temel sebepleri incelenebilir. Dış göçlerin modern dünyada ilk ortaya 

çıkış örneklerine bakılırsa, II. Dünya savaşının da ortaya çıkışında temel nedenlerinden biri 

olan totaliter rejimlerin etken olduğu ulusal ve iç çatışmalar sorumlu gözükecektir. Bunun 

devamında; sömürgecilik, dikta rejimleri ve darbeler ilticaya sevk edilen büyük insan 

hareketlenmelerinin diğer temel nedenleri olarak görülebilmektedir. Modern devlet yapılarını 

önemli oranda etkileyen bu hareketlilik, halen sürekliliğini kaybetmemiştir. Dış göçler ve 

iltica problemi içinde bulunduğumuz zaman dilimini de kapsayacak şekilde daha büyük 

oranda, yeni vakalarla varlığını sürdürmektedir. Süregelen bu hareketlilik 21. Yüzyıla 

gelindiğinde;  özellikle Ortadoğu’da modern devletin oluşumunu değil, bir anlamda mevcut 

rejimlerin ve devletlerin dağılışına ve/veya yeniden düzenlenmesine alet olan bir 

hareketlenme olarak görülebilmektedir. Bunda küreselleşmenin bir sonucu olarak eski, ancak 

yeniden keşfedilen kimliklerin ön plana çıkarılması da etken olmaktadır. Modern dünyada 

ulusal devletlerin oluşumuna hizmet eden kültürel kimlikler, 21. Yüzyılda yaşanan 

gelişmelerle adeta bir uzlaşı aracı olmaktan çok, egemen olmanın araçsallaşmış biçimini almış 

ve çatışmacı yaklaşımların temel nedeni haline getirilmiştir. 

Yeni yüzyılın ilk çeyreğinde, özellikle Arap coğrafyasında yaşanan hareketlilik, nihai olarak 

20. Yüzyılda oluşan dikta rejimlerine karşı özgürlük temalı isyanlar ve Ortadoğu ülkeleri için 

geri dönüşü olmayan kitlesel ayaklanmalarla devam etmiştir.  “Arap Baharı” olarak da 

nitelenen bu ayaklanmalar, sonuçları itibariyle tüm ülkelere kitlesel kıyımlar ve ırk, din, 

mezhep farkı gözetmeksizin sürgünler getirmiştir. İsyan, ilk başladığı Tunus’ta görece başarı 

getirirken, Suriye gibi heterojen ülkelerde farklı grupları karşı karşı getirerek kitleler arasında 

egemenlik mücadelesine ve iç savaşa neden olmuştur. Egemenlik mücadelesinin bir sonucu 

olarak 15 Mart 2011’de Suriye’de ortaya çıkan iç savaş halen son bulmamış, insanlık 

tarihinde II. Dünya Savaşından sonraki en büyük insani krizin tetikleyicisi olarak nitelenmeye 

başlanmıştır (UNHCR.org[web], 2016).  

Ayaklanma neticesinde kesin sayı verilmemekle birlikte tahmini olarak toplam nüfusunun 

%1’inin hayatını kaybettiği (IPCS [web],2016: 14) 11 milyonu mülteci, 13.5 milyonun insani 

yardıma ihtiyaç duyan bir pozisyona geldiği rapor edilmektedir (Syrianrefugees.eu [web], 

2016). Ortaya konan rakamlar, esasen Suriye’nin ayaklanma öncesi toplam nüfusunun 

yarısından fazlasına tekabül etmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği 

(UNHCR)’ne göre, bu mültecilerin yaklaşık 4.8 milyonu Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve 

Irak gibi komşu ülkelere iltica etmiş (UNHCR.org[web], 2016); azımsanmayacak oranda 

insan da illegal veya legal yoldan Türkiye üzerinden veyahut güneybatı Akdeniz’den 

Avrupa’ya geçmiştir.   

 

http://syrianrefugees.eu/
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1. MÜLTECİLİĞİN HUKUKİ DURUMU 

1.1. Mülteci Meselesine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler, Hukuk ve Birleşmiş Milletlerin  

Mülteci Sorununa Bakışı 

Mülteci sorununa ilişkin modern hukuksal çerçeve ilk olarak uluslar arası hukuk kaynakları 

ile kazandırılmıştır. Mülteci meselesinin küresel ölçekte bir sorun olarak algılanması ve 

sorunun çözümüne yönelik öncül girişim II. Dünya savaşı sonrasına denk gelmektedir. 

Mülteci kavramının tanımlandığı ve yasal statülerinin belirlendiği en önemli uluslararası 

sözleşme ise, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca çıkarılan Cenevre Sözleşmesidir. Cenevre 

Sözleşmesi; 1951 Sözleşmesi olarak da anılmakta ve “Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 

1951 Sözleşmesi” adıyla sözleşmeye imza atan ülkeler için bağlayıcılık ve resmiyet 

taşımaktadır. 1954’te yürürlüğe giren bu sözleşmenin başlangıç kısmı; İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin esas aldığı ilkeler çerçevesinde düzenlenmiştir. İnsanların; temel hürriyeti 

ve haklardan, fark gözetmeksizin faydalanmaları ilkesini kabul etmiş ve uluslararası işbirliğini 

önerecek şekilde kaleme alınmıştır. 

Bu sözleşmenin 1. Maddesinde dahi;  

“…ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri 

yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 

dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku 

nedeniyle, yararlanmak istemeyen; yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden 

yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 

dönmek istemeyen her şahsa uygulanacaktır” (Cenevre Sözleşmesi, 1954, md. 1) 

denilmektedir. Bu tanımdan hareketle mülteci statüsü kazanmak için temel olarak hukuken 

beş bileşenden bahsedilebilir;  

• Ülkesi dışında olma 

• Zulme uğramaktan korkma 

• Zulüm korkusunun ırk, din, belli bir toplumsal mesubiyet ve siyasi düşüncelerinden 

kaynaklı zulüm ve korku hissetme 

• Zulüm korkusunun gerçekçiliği 

• Zulüm ve korku dolayısıyla ülkesine geri dönmek istememesi veya dönememesi 
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Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi taraf olan ülkelere bir takım 

yükümlülükler getirmekle birlikte, mültecilerin de uyması gereken bazı hükümler 

içermektedir. Mülteci koruma sisteminin temelini oluşturan bu sözleşme, Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği yani BMMYK’ya (UNHCR’ye) taraf devletleri denetleme 

yetkisi vermiştir. İlaveten de taraf devletlerin mülteciler konusundaki işbirliğinin öneminden 

bahsetmektedir (Başak, 2011: 10). Taraf devletlerin yapmakla yükümlü olduğu birçok taahhüt 

içeren bu sözleşme, günümüz mülteci sorununu çözme açısından önemli hükümlere sahiptir. 

Buna göre sözleşmeye taraf olan devletler aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmelidir: 

• Her mülteci güvenli sığınma hakkına sahip olmalıdır (md. 1) 

• Sözleşme hükümlerini ırk, din veya geldikleri ülke bakımından ayrım yapılmadan 

uygulayacaktır (md. 3) 

• Ülkelerindeki mültecilere, dini vecibelerini yerine getirme hürriyeti ve çocuklarının 

dini eğitim hürriyeti bakımından, en az kendi vatandaşlarına uyguladıkları muamele kadar 

uygun muamele uygulayacaklardır (md.4) 

• Mültecilere genel olarak yabancılara uyguladığı muameleyi uygulayacaktır (md.7) 

• Menkul ve gayrimenkul mülkiyet edinme ile buna bağlı diğer hakları, menkul ve 

gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diğer sözleşmelerle ilgili hakları, her mülteciye, mümkün 

olduğu kadar müsait ve her halde genel olarak aynı koşullardaki yabancılara sağlanandan 

daha az müsait olmayan bir şekilde uygulayacaktır (md. 13). 

• Her mülteci, bütün taraf devletlerin toprakları üzerindeki hukuk mahkemelerine 

serbestçe ve kolayca başvurabilecektir (md. 16) 

•  Sosyal haklar ile ilgili konularda kendi vatandaşına uyguladığı hükümlerin aynısını 

mültecilere uygulayacaktır (md. 24). 

• Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti 

veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin 

sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir (md. 33). 

1967’de çıkarılan “Mültecilerin Hukuk Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü” ile Mültecilerin 

Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi yeniden ele alınmıştır. Böylece yukarıda ifade 

edilen maddelere taraf devletlerin çekince koyamayacakları (mad 7) hükme bağlanmıştır. 

Birleşmiş Milletlerin (BM’ in) mülteci sorununa bakışını ana hatlarıyla ortaya koyan, BM 

Genel Kurulu tarafından imzalanan ve mülteci haklarının temini açısından uluslararası bir 

niteliğe sahip olan Cenevre Antlaşması’nın dışında, bölgesel ve uluslararası düzeyde kabul 

edilen başka anlaşmalar da söz konudur. BM’nin kabul ettiği ve ikiz sözleşmeler (Kapani, 
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1987: 30; Başak, 2011: 13) olarak kabul ettiği Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası 

Sözleşme ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme bunun bir 

devamı olarak 1966 yılında kabul edilmiştir. Gene BM tarafından soykırım (1951), savaş 

suçları (1970), işkence ve keyfi tutuklama (1975), kölelik ve angarya (1955), ırk ayrımı 

(1963), kadının siyasal hakları (1954) ve çocuk hakları (1959) ile ilgili engelleyici ve 

düzenleyici uluslararası sözleşmeler mevcuttur. Öte yandan bölgesel düzeyde Avrupa 

Konseyi tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Haklarının ve Temel 

Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme) (1953), Avrupa Sosyal Anlaşması (1965), 

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi (1969) kabul edilmiştir. Bölgesel ve evrensel düzeyde 

yapılan bu anlaşmalar taraflara bahsi geçen alanlarla ilgili yükümlülükler getirmekle birlikte, 

getirdikleri denetim mekanizmalarıyla da mülteciler ve göçmenlerin yararlanabilecekleri 

hükümler içermektedir.  

1.2. Bazı Ülkelerin Mülteciliğin Hukuki Durumuna İlişkin Tutumları 

Mülteci koruma sisteminin temeli olan Cenevre Antlaşması’na taraf olunmasına rağmen, 

geliştirilen politikalar sadece mevzuat değişiklikleriyle sınırlı kalmıştır.  AB ülkeleri, II. 

Dünya savaşı sonrası Avrupa’nın yeniden imarını sağlamaya dönük işgücü göçü (Demirhan 

ve Aslan, 2015: 32-33) politikasının özellikle Almanya’da temel direği olarak değerlendirilen 

göçmen ve mültecilere bakış açısı; 1970’lerdeki petrol krizi ve ekonomik durgunluğun ortaya 

çıkmasıyla birlikte değişmeye başlamıştır. Batılı ve sanayileşmiş ülkeler, mültecileri 

ekonomik bir amaca hizmet etmekten öte daha çok devletin sosyal hizmetlerden yararlanmaya 

çalışan ve sınırları tehdit eden bireyler olarak görmeye başlamıştır (ORSAM, 2012:13). 

Refah düzeylerini muhafaza etme gerekçeleriyle, göçmen ve mülteci konusundaki temel 

yaklaşımını değiştiren AB ülkeleri (Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve Hollanda) 

1990’ların sonundan itibaren mülteci ve iltica konularında ortak bir politika üretmeye yönelik 

Schengen Anlaşması için masaya oturmuştur. “Schengen Bölgesi”
13

 olarak tanımlanan bir 

bölgede Avrupa Birliği (AB), 1995’te iç sınırları kaldırarak ortak bir sınır bölgesi 

oluşturmuştur. Böylece,  bu bölgenin komşu coğrafyaları için zorunlu olarak, 1999’dan 

itibaren Avrupa İçişleri ve Adalet Konseyleri; göç, iltica ve güvenlik konularında işbirliğini 

güçlendirme yönünde adımlar atmaya başlamışlardır. Bu çerçevede 2001 yılında Avrupa 

Birliği Üye Devletlerinin Dış Sınırlarında Operasyonel İşbirliği Yönetim Ajansı yani kısa 

adıyla bilinen FRONTEX kurulmuştur (Frontex.europa.eu[WEB],2016.) 

Avrupa Birliği ülkeleri bir yandan Schengen Bölgesinin sınırlarını koruma altına alarak 

mültecilerin geçişini önlemeye yönelik politikalar geliştirirken diğer yandan da göç ve iltica 

taleplerini göç edilen bölgelerdeki ülkelerle anlaşmalar yaparak ekonomik ve teknik anlamda 

bazı yardımlarda bulunarak uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bunun için yoğun göç aldığı ya da 

göçün geçiş noktasında yer alan ülkelerle geri kabul antlaşmaları yapmaktadır. Bu antlaşmalar 

                                                           
13
Schengen Antlaşmasını (1985) imzalamayan (İrlanda ve Bileşik Krallık hariç), yirmi beş Avrupa ülkesinin 

topraklarını kapsayan ve içinde ve dışında seyahat edenler için sınır kontrolleri ile uluslararası seyahat edenler 

için tek bir devlet gibi ancak herhangi bir iç sınır kontrolü olmadan çalışan bir alandır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Schengen_Antla%C5%9Fmas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
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kişileri göç ettikleri veya en son ayrıldıkları ülkelere iade etmeyi içermektedir. 2001-2008 

arasında Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hong-Kong, Macao, Moldova, Rusya, 

Sırbistan, Sri-Lanka ve Ukrayna ile yapılmıştır. Aynı şekilde Çin, Pakistan, Cezayir ve Fas ile 

de bu antlaşmaların yapılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye de bu amaçla 

müzakerelerin yürütüldüğü ve tamamlandığı ülkelerden biridir. Türkiye sözleşmeyi 2014’te 

kabul etmiştir. AB’nin bu alanda son 20-30 yılda yaptığı düzenlemeler çok daha güvenlikçi 

bir çizgiye kaymıştır (Demirhan ve Aslan, 2015: 32-33). Böylelikle geçiş güzergâhındaki 

ülkelerle yapılan ikili geri kabul anlaşmaları ile bu ülkelerin; bir nevi AB ülkelerinin güvenlik 

konusunda endişe yükünü hafifleten tampon bölgeye evirildiklerine şahit olunmaktadır. II. 

Dünya Savaşı’nın ortaya çıkan mülteci sorunundan en fazla etkilenen Schengen Bölgesi 

ülkelerinin büyük insanlık dramlarının yaşandığı Suriyeli mültecilere karşı gösterdiği bu 

tutum, AB’nin temel felsefesi ve Cenevre Sözleşmesi’yle taban tabana zıt bir duruma tekabül 

etmektedir. 

Günümüzde Türkiye’den sonra en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olan Pakistan’ın da 

son dönemde mültecilere ev sahipliği yapmanın sosyal neticeleriyle karşı karşıya kaldığı 

görülmektedir. Nitekim yakın tarihte 1979 yılına ait Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali 

ile birlikte yine binlerce mülteciye sınırlarını açan Pakistan, dönem itibariyle gelen dış 

ekonomik yardımlar ile sıkıntı çekmemiş olsa da, günümüzde mülteci nüfusun entegrasyon 

sorunlarına bağlı olarak yol açtığı terör ve yoksulluk ile işsizlik sorunlarıyla mücadele 

etmektedir (Thediplomat.com[web], 2016). Günümüzde 3 milyonun üzerinde Afgan 

mültecinin Khyber Pakhtunkhwa ve Baluchistan illerinde ikamet ettiği Pakistan son yıllarda 

Afgan mültecileri zorla sınır dışı etme siyasetine ağırlık vermektedir. 

Dünyada mültecilere en fazla ev sahipliği yapan üçüncü ülke olan Lübnan ise hem Pakistan 

gibi ekonomik anlamda mülteciler ile gelen problemlerle artık baş edememekte hem de sosyal 

politikalar yönünden ileri seviyede yetersiz kalmaktadır. Örneğin 1.1 milyon civarı Suriyeli 

mülteciye ev sahipliği yapan ülkede 500 bin civarı kayıtlı mültecinin çocuklardan oluştuğu 

Londra Merkezli İnsan Hakları Gözlem Evi Kuruluşunca (HRW) rapor edilmiş, ülkede yeni 

çıkartılan yabancı çocuklara öğrenim hakkı yasasına rağmen, mevcut okulların bu haktan 

faydalanma yolunu tıkadıkları bildirilmiştir (Sabah.com[web],2016). Toplamda 250 bin kadar 

çocuğun eğitimden uzak kalarak çalışma hayatına sevk edilmesi ve eğitim izni verilmesine 

rağmen bu haktan mahrum edilmeleri aynı (87 sayfalık) raporda dünya kamuoyuna 

duyurulmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri, en fazla göç veren coğrafyalar olan Ortadoğu, ön Asya ve güney 

Asya ile orta ve doğu Afrika bölgelerine olan fiziki uzaklık avantajıyla iltica ve dış göçe 

maruz kalma sorunundan uzak kalan bir ülkedir. (batılı) ülkeler arasındadır. En son 1995 

yılında Bill Clinton döneminde yaklaşık 112 bin mülteci kabul eden ABD, bu rakama en fazla 

yaklaşan mülteci kabul planını Ekim 2016’da açıklamış ve 110 bin mülteciye 2017 yılında ev 

sahipliği yapacağını ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler ile ortak bir kabul prosedürü tatbik eden 

ABD’de göçmenlik kabul süreci 5 temel aşamadan meydana gelmekte ve oldukça titiz bir 
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uygulamaya dayanmaktadır. Bu aşamalar sırasıyla, ülkeyi terk, BM Göçmenlik 

Komiserliklerine başvuru, bilgi ve belge inceleme ile güvenlik soruşturması, mülakat ve 

350’yi bulan sayıda yerleştirme daireleri ile temas olarak özetlenebilmektedir 

(Amerikaninsesi.com[web], 2016) 

 

 

2.MÜLTECİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 

2.1. Türkiye’nin Mülteci Politikaları ve Mevzuatı 

Asya ve Avrupa arasında sahip olduğu coğrafi konum itibariyle bir köprü vazifesi gören 

Türkiye mültecilerin en önemli ve yoğun uğrak noktalarından biridir. Türkiye için dış göç 

sorunsalı Suriyeli mültecilerden önce; temelde 3 başlıkta incelenebilir. İlk olarak; modern 

Türkiye topraklarına, Osmanlı’nın son dönemi ve erken Cumhuriyet döneminde gelen 

muhacirler, ikinci olarak 1960-70 Avrupa’ya gerçekleşen işçi göçü ve son olarak soğuk savaş 

sonrası çevre ülkelerden gelen mülteciler bu üç başlığı tanımlamaktadır. Bu anlamda bir genel 

değerlendirme yapılırsa; kuruluş döneminden bu yana modern Türkiye tarihsel olarak; mülteci 

kabul ülkesi, dışa göç veren ülke ve transit geçiş ülkesi konumlarında devamlı olarak hep 

bulunmuştur (Danış, 2016). Dahası; bu tarihsel devamlılık kesintiye uğramadan daha yoğun 

bir şekilde devam etmektedir. 

Bu anlamda belli bir deneyime sahip olan Türkiye, 1951 Cenevre sözleşmesi ve 1967 

Protokolü‘nün bütün taraf ülkeler için bağlayıcı bir anlaşma olmasından hareketle, 1994’te 

çıkarılan ve 2006’da yeniden düzenlenen “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica 

Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma 

Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”’ini kendi iç mevzuatında kabul etmiştir. Bu 

yönetmelik kapsamında bürokratik işlemlerin sağlanacağını ve BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve sivil toplum örgütleriyle mültecilere kolaylıkların 

sağlanacağını ve illegal mültecilik ile mücadele edeceğini belirtmiştir (Resmi Gazete, 1994: 

22127).  

Diğer taraftan Avrupa Birliğine katılımı noktasında üye ülkelerden AB topluluk mevzuatının 

benimsenmesi için de, iç mevzuat değişiklikleri önerilmektedir. Bu amaçla Türkiye'nin göç 

mevzuatı ve sisteminin AB müktesebatıyla uyumlu hâle getirilmesi için yürürlüğe konması 

gereken hukukî düzenlemeleri, idarî yapılanma ve fizikî alt yapının tamamlanması için 

alınması gereken tedbirleri ve yatırımları düzenleyen 2005 tarihli İltica Ve Göç Alanındaki 

Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı’nı 

çıkarılmıştır. Buna göre Türkiye; iltica, göç ve yabancılara ilişkin bir takım yasal 

düzenlemeleri uygulayacağına dair planı kabul etmiştir (İçişleri Bakanlığı, 2016). Gene AB 

üyelik süreciyle ilintili olarak 2013 yılında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
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Kanunu (Resmi Gazete, 2013:28615) çıkarılmıştır. Göç alanında kurumsal örgütlenmenin 

yanı sıra özgürlük ve güvenlik ilkeleri noktasında önemli sonuçlar doğuran sınır dışı etme 

uygulamasına yönelik uygulamaların kimler ve hangi birimlerce yerine getirileceğinin 

belirlenmesi vb. kanunun temel gerekçesi olarak belirtilmiştir (TBMM, 2012: 5-7). Bu kanun 

kapsamında mülteciler konusunda önemli bir fonksiyon icra eden İçişleri Bakanlığına bağlı 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur (6458 sayılı kanun, md. 103).  

Mülteci ve sığınmacılara aşina olmasına rağmen Türkiye, beklenmedik bir hızla milyonları 

bulan mülteci akını ve sonrasında uygulanan açık kapı politikası ile geçmişteki 

uygulamalarından farklı bir yol açılmıştır (Kirişçi, 2014: 14). Bunda Ekim 2011’de İçişleri 

Bakanlığı’nın aldığı karar ile Türkiye’de kayıtlı olan Suriyeli sığınmacılara verilen “geçici 

koruma statüsü” nün payı büyüktür. Geçici koruma rejimi ile Suriyelilere sınırsız kalış, zorla 

geri gönderilmemeye karşı koruma ve acil ihtiyaçlara yanıt veren düzenlemelere erişimi 

içerecek şekilde koruma ve yardım imkanlarının sağlanacağı belirtilmiştir (ORSAM, 2015: 7). 

Bu statü 2013’te çıkarılan 6458 sayısı kanun ile yasal çerçeveye kavuşmuştur (6458 sayılı 

kanun, md. 91). 

Tüm bunlara ilaveten, Schengen Bölgesi ülkelerinin; sorunu yerinde çözme ya da geçiş 

güzergahında bulunan ülkelere maddi ve teknik destek sağlama ile onlarla yapılan ikili 

anlaşmalar üzerinden devam ettirme politikasını, Türkiye’nin AB’ye girme talebine karşılık 

kullandığı da bilinmektedir. Bu amaçla AB, mülteci akınından en fazla etkilenen ve mülteci 

barındıran Türkiye’ye 2016 ve 2017 yıllarında mülteciler için yardım ve kalkınma projeleri 

kapsamında 3 milyar avroluk fon ayırmıştır (Europen Commision, 2015). Öte yandan Türkiye 

ile AB arasında 2013 yılında Geri Kabul Anlaşması imzalanmıştır. Buna göre Türkiye’den 

AB bölgesine geçen Türk, üçüncü ülke vatandaşı veya vatansızlar Türkiye tarafından geri 

kabul edilecektir (Resmi Gazete, 29076). Buna karşılık Türkiye, 2012’den itibaren talep ettiği 

vatandaşlarının AB ülkelerinde vizesiz seyahati de gerçekleşmiş olacaktı (AB Bakanlığı, 

2013: 3). Ancak günümüzde; vize serbestîsi sağlayacak olan uygulama hala gerçekleşmiş 

değildir. Tüm bu bölgesel ve uluslararası antlaşmalara rağmen, 2011 sonrası Suriye’deki iç 

savaş sebebiyle ekonomik ve insani sorunlara sebep olan Suriyeli mülteciler için çözüm 

olabilecek politikaların geliştirildiğini söylemek de mümkün değildir. Dahası; 2010-2016 

arası süreçte mülteci sayısındaki büyük artış bu politikaların çözüm üretmediğini de 

göstermektedir. 

 

2.2. Dünya Siyasetinde Mülteci Konusu, BM’ in Araştırmaları, Toplam Mülteci Sayısı 

ve Dağılımı 

Özellikle Küresel bir problem olarak ilk defa Cenevre Sözleşmesiyle ele alınan mülteci 

meselesinin çözümünde; yukarıda belirtilen anlaşmalar, protokoller ve işbirlikleri sonucu 

görece başarı sağlansa da;  bu başarıların gelinen nokta itibariyle istenileni verebilecek 

düzeyde olduğu söylenemez. 1992’de dünya genelinde 18 milyon civarında mülteci var iken, 

2004 yılında toplam mülteci sayısı 9.7 milyona (UNHCR 2005: 8) düşmüştür. Ancak 2010 
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yılına gelindiğinde ani bir sıçrayışla 34.4 milyon mülteciden bahsedilirken, (Başak, 2011: 10) 

UNHCR’ nin Hazir an 2016’da yayımladığı rapora göre, 2015 sonu itibariyle 65.3 milyon 

insanın mülteci olduğu ve bir yıl öncesine göre 5.8 milyon yeni mülteci eklendiği ifade 

edilmektedir.   

Çarpıcı bir örnekle, Dünya Bankası’nın ülke nüfus sıralaması göz önüne alındığında 

(Databank.worldbank.org [web], 2016) dünyadaki toplam mülteci sayısı, şayet toplanıp kendi 

başına bir ülke olsaydı 217 ülke arasında 21. sırada yer alıyor olacaktı. 6 yıllık bir süreçte 

nerdeyse iki katına çıkan mülteci sayısı, günümüzde bir anlamda aniden alarm durumuna 

geçmiştir. Son altı yıllık mülteci sayısındaki hızlı artışın en önemli nedeni, başta Ortadoğu 

ülkelerinde olmak üzere Kuzey Afrika’ya uzanan bir bölgedeki iç çatışmaların ortaya 

çıkardığı bir sonuçtur. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin Haziran 2016 

verilerine göre başta Suriye (4.9) olmak üzere, Afganistan (2.7) ve Somali (1.1) Sudan (0,6) 

ve Kongo (0,5) milyon ile dünyada en fazla mülteci veren ülkelerdir. Buna karşın en fazla 

mülteci alan ülkelerin de gene bu coğrafyada yer aldıkları görülmektedir. Mültecilerin %39’u 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da, %29 Afrika, %14 Asya ve Pasifik ve %6 ile Avrupa kıtasında 

bulunmaktadırlar (UNHCR.org[web], 2016). Başka bir deyişle mülteci problemi dünya 

kamuoyunda ilk olarak bir Ortadoğu, ön Asya, doğu ve kuzey Afrika sorununa dönüşmüştür. 

Şekil 1: Dünyadaki Mültecilerin Oransal Dağılımı (UNHCR, 2016) 

 

Yukarda görüldüğü üzere BM’ye ait raporda, dünyada en fazla mülteci barındıran ülkelere yer 

verilmiştir. Suriye iç savaşı dolayısıyla başta Türkiye olmak üzere birçok Ortadoğu ülkesi 

mülteci sayısı itibariyle zirvede yer almaktadırlar. 
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Şekil 2: En Fazla Mülteciye Ev Sahipliği Yapan İlk Altı Ülke ve Karşılaştırmalı Payları 

(UNHCR, 2016) 

 

2.3. Suriyeli Mülteciler 

Suriye özelinde BM’nin Nisan 2016’da hazırladığı rapora göre Suriye’den toplam 4.837.208 

kişi kayıtlı olarak ülkeden göç etmiştir. Ancak BM ve Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına 

göre belirtilen kayıtlı mülteci sayısı gerçek sayının nerdeyse üçte birine denk düşmektedir. 

Aşağıdaki tablo insani yardıma ihtiyaç duyan ve mülteci konumuna düşen Suriyelilerin yıllara 

göre ortalama sayılarını göstermektedir. 

Şekil 3: Suriyeli Mülteci Sayıları Yıl Bazlı Artışı (UNHCR, 2016) 
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Sadece Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı 2.733.784 olarak ifade edilirken, 26 geçici 

barınma merkezlerinde kayıtlı olarak 282. 815 olarak belirtilmektedir (Hürriyet, 10 Mart 

2016). Geçici barınma merkezlerindeki mülteci sayısı ülkedeki toplam mülteci sayısının 

yaklaşık %10’una tekabül etmektedir. Genel olarak 26 merkezdeki mültecilere koruma ve 

insani yardım noktasında övgüye değer bir fikir birliği olsa da, kamp dışındaki %90 

oranındaki mülteciler için durum karışık görünmektedir (Kirişçi, 2014: 7).  

Öyle ki Dünya Bankası’nın nüfus verileri değerlendirildiğinde mülteci sayıları Türkiye’nin 

toplam nüfusunu yaklaşık %5 oranında arttırarak Türkiye’yi, dünyada en fazla mülteci 

barındıran ülke konumuna getirmiştir. İkinci sırada yer alan Lübnan 1. 033. 513 mülteci 

barındırmaktadır. 4.5 milyon nüfusa sahip Lübnan’ın aldığı mülteci sayısı toplam nüfusunu 

%25 oranında arttırarak 5.85 milyona çıkarmıştır (Data.worldbank.org[web], 2016). Üçüncü 

sırada yer alan Ürdün 656. 400 mülteci ile toplam 6.5 milyonluk toplam nüfusunu yaklaşık 

%10 civarında arttırarak 7.5 milyonun üzerine çıkarmıştır (Data.worldbank.org[web], 2016). 

Bu ülkeleri sırasıyla 250.000 ile Irak, 120.000 ile Mısır, 30.000 ile Libya gibi bölge ülkeleri 

takip etmektedir (Uluslararası Af Örgütü, 2016:14). Şüphesiz bu ülkelerin Suriye’ye olan 

coğrafi yakınlıkları mülteci sayılarını etkileyen bir faktördür. Ancak mülteci konusuna 

kayıtsız kalan diğer bazı bölge ülkelerinin (İnternet Haber, 2015) (Suudi Arabistan, Kuveyt, 

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri) de olduğunu görmek gerekir.  

Öte yandan bölge ülkelerinin aldığı toplam mülteci sayıları son beş yılda toplam nüfuslarını 

ciddi oranda arttırmakla birlikte, mevcut toplumsal dengelerinin hızla değişmesine neden 

olmaktadır. Bu durum sosyolojik dengelerini sağlayamamış kozmopolit Ortadoğu 

coğrafyasında ileride yeni toplumsal çatışmaların çıkmasında tetikleyici güç haline gelmesi 

ihtimal dâhilindedir. Nitekim değişen toplumsal dengeler dolayısıyla politik söylemlerin de bu 

yönde değişim gösterdiğini müşahede etmekteyiz.  

Dünyadaki toplam mülteci sayıları ve yerleştikleri ülkeler göz önüne alındığında gelişmiş Batı 

ülkelerinin sorunu bölgesel olarak gördükleri ve çözümünde en büyük sorumluluğu yine bölge 

ülkelerine yükledikleri görülmektedir. Özellikle Suriyeli mültecilerin Akdeniz ve Ege 

denizinden Avrupa’ya geçişini engellemek amacıyla birçok kez bir araya geldikleri 

http://data.worldbank.org[web/
http://data.worldbank.org[web/
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görülmüştür. Bölge ülkelerindeki 7.5 milyonun üzerindeki mülteci sayısına rağmen, Birleşmiş 

Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin yerleştirilmesini önerdiği 400 000 mülteci için 

Almanya dışında hiçbir ülke birkaç binden fazla teklif etmemiştir (Uluslararası Af Örgütü, 

2015/2016: 15). 2015 yılında Almanya’ya resmi yoldan başvuran mülteci sayısının 158 bin 

olduğu düşünüldüğünde bu rakamın bir hayli yüksek olduğu ortadır (EC.europa.eu, 2016). Bu 

ülkeler ortaya çıkan sorunlara yapısal çözümler getirmek yerine sınır güvenliklerini korumaya 

yönelik Cenevre Sözleşmesiyle uyuşmayan yaklaşımlar sergilemektedirler.  

Ancak Avrupa ülkelerin mülteci kabulü noktasında isteksiz yaklaşımlarına karşın, Suriye’deki 

iç savaşa müdahale noktasında aynı isteksizlik söz konusu değildir. Hatta mevcut durumda 

Suriye’deki gelişmelerin birer parçası olmaktan imtina etmemektedirler. En azından 

barındırdıkları mülteci sayıları göz önüne alındığında Suriyeli mülteciler konusunda bu algıyı 

besleyen bir eğilimin olduğunu söylemek mümkündür.  

AB ülkelerinin FRONTEX gibi anlaşmalar ve geri kabul anlaşmalarıyla mültecilerin 

Avrupa’ya geçişini önlemeye yönelik çabaları engellenemediği gibi bir çok insani dramın 

ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Avrupa’ya İtalya ve Yunanistan üzerinden geçiş yapan 

mülteciler Akdeniz ve Ege Denizi’nde çokça kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır. 

UNHCR’ nin 1 Haziran 2016 tarihinde Akdeniz’de mülteci ve göçmenler için acil müdahale 

olarak yayınladığı rapora göre (UNHCR.org[web], 2016) bu merkezlerden yapılan kaçak 

geçişlerle her yıl boğularak kaybedilen insan sayısının arttığını ve bu konunun öncelikle 

mücadele edilmesi gereken bir alan olduğunu göstermektedir. Tablo 1’de Akdeniz’den 

yapılan geçişler ve kayıplar gösterilmektedir. 

Tablo 1: Akdeniz’den yapılan geçişler ve kayıplar  

AKDENİZ ÜZERİNDEN YAPILAN GEÇİŞLER VE KAYIPLAR 

GEÇİŞ YAPANLAR                                     KAYIPLAR 

2010 9 654  20 

2011 70 402  1 500 

2012 22 439  500 

2013 59 421  600 

2014 216 054  3 500 

2015 1 015 078  3 771 

2016 332 492  3 930 

Kaynak: UNHCR, 2016 

Rapora göre, Avrupa’ya geçiş yapanların %61’i başta Suriye (%28), Afganistan (%14) ve Irak 

(%9) olmak üzere dünyanın en fazla mülteci veren Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Afrika’da yer 

alan 10 ülkesinden gelmektedirler. Bu açıdan Akdeniz ve Ege denizi üzerinden yapılan 

mülteci geçişleri ve yaşanan kayıplar önlem alınması gereken öncelikli konulardan biridir. 

2.4. AB Düzeyinde Mülteci Sorunu 

Avrupa Birliği mülteci sorununu bir kriz olgusu olarak değerlendirmektedir. Nitekim, 

Birleşmiş Milletler verileriyle görüldüğü üzere 2015 yılı içinde yaklaşık 850.571 kişinin deniz 
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yoluyla Avrupa Birliği ülkelerine ulaştıkları tespit edilmiştir 

(Sınırtanımayandoktorlar.org[web], 2016). Mülteci akınıyla kayıplara karışan ve ölen kişilerin 

sayısı ise % 0.4 ‘ün altında kalsa da yaklaşık üç bin beş yüz kişiye tekamül etmektedir. Aynı 

rakam 2014 yılı kayıplarının tekrarı olarak karşımıza çıkmaktadır (BBC.com[web],2015). 

Yine BM değerlendirmelerine göre Avrupa Birliğine ayak basan mültecilerin yaklaşık yüzde 

sekseni dünya ekseninde en fazla mülteci göçü veren devletten gelmektedir 

(Businessht.com[web], 2015). Bunlar arasında ilk beş ülkeye odaklanıldığında sırasıyla; 

Suriye, Afganistan, Somali, Sudan ve Kongo’nun başı çektiği göze çarpmaktadır. Bu ülkelerin 

çoğunlukla aldıkları pay mülteci krizi ile mücadele politikalarının esasen ülke odaklı olması 

gerektiğini de göstermiştir. Başka bir değişle, örneğin Suriye’den gelen yaklaşık sekiz yüz elli 

bin mülteci için yapıcı çözüm üretmeden önce Suriye denklemini anlamak gerekli olmuştur. 

Suriye’den toplam çıkan mülteci sayıcı 2014 yılı net verileriyle 3.883.585 dolaylarında 

kalmıştır. Bu rakamın 2015 sonu ham verileriyle dört buçuk milyon değerini aştığı 

bilinmektedir. Nitekim bu oranda mülteci veren Suriye’den yaklaşık %20’lik bir payın neden 

Avrupa Birliği ülkelerini tercih ettiği sorgulanmaktadır.  

Bunda şüphesiz Avrupa Birliği’nin coğrafi yakınlığının payı büyüktür. Öte yandan gerek 

refah düzeyi yüksek ülkeler ile sunulan, insan hakları ihlallerine duyarlı ülke yönetimi 

geleneği de “kaçış umudu” güden mülteciler için motivasyon kaynağı olmaktadır. Avrupa 

Birliği siyaseti bu açıdan incelendiğinde doğrudan ve dolaylı birçok etkenin bir arada 

değerlendirildiği “mülteci çekim alanı” ile ilgili bakış açısı, duyarlılıklı tahmin ve yorumları 

çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Aynı şekilde ülkeler arası farklı dinamiklerle karşılaştırma 

yapma imkânı da kendiliğinden doğmaktadır. İlk kez Dexter Congbalay’ın; Latin 

Amerika’dan gelen ve ABD’nin Kaliforniya eyaletine yerleşmek isteyen mültecilerin 

durumunu, yerleşim yapılmak istenen bölge dinamikleriyle tartıştığı değerlendirme şekli 1988 

yılında San Jose Mercum and News yayınlanmıştır (Congbalay, 1988: 13). Dünyada kendine 

ev arayan yaklaşık 60 milyon toplam mülteci için Avrupa Birliği’nin neden bir çekim noktası 

haline geldiği ve yaklaşık bir milyonu bulan mülteci göçlerinin, AB siyaseti ile getirilen tüm 

sert tedbirlere ve caydırıcılığa rağmen altmışta birlik rakama dayandığını anlamak için aynı 

yaklaşıma başvurulabilir. Bu sorgulamaya gitmeden önce AB ülkeleri nezdinde en fazla 

mülteci kabul eden ülkelerin hangileri olduğuna aşağıdaki tablo aracılığı ile varılmak 

istenebilir. Böylelikle mülteci çekim alanları bağlamında hangi ülkelerin hangileri 

evveliyatında kuşbakışı bir görünümde gözler önüne serilecektir. Resmi yoldan mülteci 

başvurusundan ziyade yıl bitimi akabinde kabul edilen mülteci rakamlarını veren tablo 

karşılaştırma yapabilmek adına önem arz etmektedir. 2015 yılına ait mülteci başvurularına ait 

bakış ise Şekil-5 ile verilebilir.  

Tablo 2: 2014 AB ülkeleri mülteci alımı kabul sayısı sıralaması 

Sıralama Ülke 2014 Yılı Mülteci Kabulü 

Kişi Sayısı 

1.  Fransa 252264 

2.  Almanya 216973 

3.  İsveç 142207 

4.  İngiltere (Ayrılma Sürecine Girdi) 117234 

5.  İtalya 93715 
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6.  Hollanda 82494 

7.  Avusturya 60747 

8.  Belçika 29179 

9.  Danimarka 17785 

10.  Polonya 15741 

11.  Finlandiya 11798 

12.  Bulgaristan 11046 

13.  Yunanistan 7304 

14.  Malta 6095 

15.  İrlanda 5853 

16.  İspanya 5798 

17.  Güney Kıbrıs 5126 

18.  Çek Cumhuriyeti 3137 

19.  Macaristan 2867 

20.  Romanya 2182 

21.  Lüksemburg 1108 

22.  Litvanya 1007 

23.  Slovakya 799 

24.  Portekiz 699 

25.  Hırvatistan 679 

26.  Slovenya 257 

27.  Letonya 183 

28.  Estonya 90 

Kaynak: UNHCR, 2016 

Yukarıdaki tabloda yer alan sıralamada da yer aldığı üzere Avrupa Birliği’nde en yüksek 

rakamda mülteci akınının yaşandığı ülkeler Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere ve İtalya gibi 

ekonomik refahı en üst dilimde yer alanlar olmuştur. Her ne kadar ekonomik refah ve mülteci 

akını rakamları arasında ilişki birebir bir korelasyon ortaya koymuyor olsa da, tablo genelinde 

görülen o dur ki, orta doğu ve Doğu Afrika coğrafyasına yakın olan Doğu Avrupa ülkeleri 

mülteci göçü veren ülkelere yakın bölgelerde olmasına rağmen alt sıralarda yer almaktadır. 

Coğrafi yakınlık gibi etmenler AB bölgesine girişte çekici faktörler arasında yer almasına 

rağmen ülkeler arası farklı dağılımları açıklamada yetersiz bir kalmaktadır. Bununla birlikte 

Fransa örneğinde görüldüğü üzere, ülkenin kıtanın güneyinde ve denizlerle çevrili konumu 

gerek Afrika gerek Orta Doğu mültecileri için, coğrafi etmenleri tekrar ciddiye almayı 

gerektirebilmektedir. 

Dünya’da en fazla göç alan ülkeler sıralamasına bakıldığında, ilk on ülke arasında dahi 

herhangi bir AB üyesi ülke bulunmamaktadır. Avrupa’ya yakın coğrafyada yer alan Türkiye 

ise son yılların verilerine göre dünyada en fazla mülteci kabul eden ülke konumundadır. 

1,838,848 rakamıyla 2015 yılı ortası BM tahmini verileri bu tabloyu desteklemektedir 

(UNHRC.org[web], 2015). Türkiye, Avrupa Birliği’ne olan geçiş odaklı elverişliliği ile de 

AB’ye olan mülteci akını açısından AB siyasetinde önem arz etmektedir. 20 Mart 2016 tarihi 

itibariyle Avrupa Birliği ile Türkiye ile mutabakata varıldıktan sonra yürürlüğe giren Mülteci 

Antlaşması da aynı gerekçeden dolayı bir çözüm umudu yaratmıştır. Bu antlaşma halihazırda 

tüm Avrupa Birliği’ne gelen yıllık mülteci sayısının iki katı ile uğraşan Türkiye’nin gerek 

mülteci siyaseti tecrübesi, gerekse dünyada en çok mülteci veren Suriye’ye olan sınır 

komşuluğundan faydalanmak üzere yapılandırılmıştır. AB ülkelerindeki hukuki ve yerel 

düzenlemede mülteci dalgasına dayanılamaması korkusuyla başlatılan mülteci antlaşması 

girişimi Türkiye’ye 6 milyar avroluk bir mali yardımı vaat etmiştir. Bununla birlikte, 
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Türkiye’yi AB yükünü hafifletmek adına daha güçlü bir “mülteci mıknatısı” haline getirme 

stratejisi AB’nin bir nevi tampon stratejisine evirilmiştir. Bunu sağlamak adına Türkiye’nin 

kabul edeceği, her bir Suriyeli mülteci karşılığında, ülkede yasal prosedürü yerine getirmiş bir 

mültecinin Yunanistan üzerinde AB’ye kabulü şartı antlaşmanın temel dayanaklarından 

olmuştur (Diken.com[web], 2016). 

 Bilindiği üzere AB’ye özellikle Suriye üzerinden yapılan mülteci akınının büyük bir bölümü 

Yunanistan’a geçiş yapılarak akabinde de diğer Balkan ülkelerine doğru ilerleme yoluyla 

gerçekleşmektedir. Tablo1’den de anlaşılacağı üzere hem Balkan ülkelerinden AB üyesi 

olanlar hem de Yunanistan mülteci kabulü rakamlarında oldukça geri sırlamalarda yer 

almaktadır. Bu demek oluyor ki, ülke bazında değerlendirildiğinde esasen mülteci krizinde 

çekim üssü olan ülkeler ilk sıralarda mülteci akınına uğrayan, Fransa, İtalya ve Almanya ile 

İngiltere gibi hem AB olağan siyasetine yön veren hem de ekonomik gelişmişlikte ilk sıradaki 

ülkelerdir. Zira 7304 kişilik mülteci akımıyla; Fransa’ya olan 252262 kişilik akımın yalnızca 

35’te biri Yunanistan üzerinden gerçekleşmektedir. Her ne kadar mülteci anlaşması 

gereklerine direnen Suriyeli gruplar direnişe geçerek Yunanistan’da sosyal bir kriz yaratıyor 

olsa da, genel değerlendirmede sorunun esasen yüz ve iki yüz binli rakamlarda mülteci 

akımına uğrayan ülkelerin kişisel meselesi haline geldiği açıkça görülebilmektedir. 

Şekil 4: AB’de yerleşik mülteciler milyon değerler ile 2012 yılına dek 

dağılım(Uk.businessinsider.com[web],2015) 

 

Yukarıdaki görselden de anlaşılacağı üzere 1980’li yıllardan beri Afganistanlı mülteciler 5 

milyonlu birikimli rakamlarda en geniş tabanlı mülteci grubunu meydana getirmişti. 2000’li 

yılların başından bu yana Somalili mülteciler yine ağırlık kazanmaya başlamıştır. 2008 yılı 

Suriyeli mültecilerin 4 milyon üzeri birikimli düzeyi dikkat çekmektedir. Yılda yaklaşık 4 

milyon mülteci veren Suriye’yi dünyada iki buçuk milyon ile Afganistan, bir milyon üzeri ile 

Somali izlediğinden Şekil-4’deki tablo olağan karşılanabilmektedir (Businessht.com[web], 

2015) 
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Yunanistan ve İtalya iki mülteci akımı rotasında geçiş bölgesi olarak elverişli ülke 

konumunda karşılaştırmaya tutulabilir. Yunanistan dünyanın en fazla mülteci kanadında göç 

veren iki ülkesi olan Suriye ve Afganistan için ideal bir geçiş bölgesi olarak görülebilir. İtalya 

ise Somali, Sudan ve Kongo gibi dünyanın diğer ilk sırada yer alan mülteci verme üssü olan 

ülkelere uygun bir geçiş noktasındadır. Yine Tablo 1’de görüldüğü üzere İtalya 93715 kişilik 

akımla AB’nin en fazla göç alan beşinci ülkesidir. Mülteci sıralaması açısından on üçüncü 

ülke konumunda olan Yunanistan, İtalya’ya göre daha gerilerdedir. Bu fark, hiç şüphesiz 

İtalya’nın ekonomik krizle boğuşan Yunanistan’a karşı görece ekonomik yönden çekiciliği ile 

bir düzeyde açıklanabilir. Öte yandan, Libya’dan yola çıkarak Akdeniz üzerinden İtalya’ya 

ulaşan mültecilerin yakalanarak çoğunun mülteci kabul merkezlerinde mahsur kalması ise 

mültecilerde göç öncesi oluşan beklentinin sığınma sonrası hayal kırıklığına dönüşebildiğinin 

bir örneği olmuştur (Sinirtanimayandoktorlar.org[web],2016). Önceden de ifade edildiği ve 

tablodan da görüleceği üzere AB’ye gelen mültecilerin bir büyük bölümü, daha çok batı ve 

kuzeye doğru ilerleyerek Avusturya, Almanya ve İsveç gibi ekonomik alt yapı, yüksek hayat 

standartlarına ve ılımlı sığınma politikalarına sahip ülkelere ulaşmayı hayal etmektedir. 

Mülteci hareketleri tüm dünyanın ortak sorunlarından biri olup 2000 yılı sonrası süreçte 

önceki yıllara nazaran 4 misli büyüklükteki yıllık verilere tekâmül etmeye başlamıştır. Söz 

konusu değerlendirme Avrupa Birliği gibi çekici vasfı yüksek bir bölge için de tersine bir 

tablo ortaya koymamakta ve gelecekte günümüz için yaklaşık bir milyon kişiye denk gelen 

rakamın dramatik olarak aşağı çekilebileceği ümit edilememektedir. Öte yandan mevcut 

mülteci akımını iyileştirmek, baypas etmek ve sığınmacıların; insani haklarına yanıt vermek, 

sosyal konumlarını iyileştirmek, kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanma ve topluma 

entegrasyon seviyelerini yukarıya taşımak AB’nin 2010 yılı sonrası daha güncel ve gerçekçi 

bir politik yaklaşımı olabilmiştir. Bununla birlikte 2000 yılların başından beri revize edilen 

kimi direktif ve tüzüklerin de gerek getirilen yaptırımlarda ve gerekse yasaklamalarla daha 

ılımlı ve çözüm odaklı bir siyasetin altyapısını ortaya çıkardığı söylenebilir. 2015 yılı ile de 

2014 yılına göre özellikle kendine yerleşim imkanı arayan Suriyeli mülteci sayısında; 

dönemin 28 AB ülkesi için (İngiltere de dahil) 3 kattan fazla bir artış aşağıdaki grafikte de 

görüleceği üzere dikkat çekicidir. Toplamda başvuruların %52’nin kabul ile sonuçlandığı da 

yine Avrupa Komisyonu İstatistik derlemelerinde göze çarpmaktadır. Başvurulardan olumlu 

sonuçlananların ise yaklaşık %75 ilk denemelerinde olumlu yanıt alanlar olarak not edildiği; 

nihai araştırmada yıl sonunda %6’lık bir kayıpla bu müracaatların olumlu sonuçlanarak 

%69’lık bir paya tekamül ettiği görülmektedir. 

Şekil 5: Mülteci kökenlerine ait 28 AB ülkesine iltica imkanı arayan kişi sayısını ifade eden 

rakamlarına dair 2014 ve 2015 yılları karşılaştırması (Ec.Europa.eu[web],2015) 
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Yasadışı taşımacılara uygulanacak yaptırımlar için getirilen direktif “Carriers Sanctions 

Directive 2001/51/EC” ve de işlem hızlandırma veyahut kolaylaştırma direktifi olarak bilinen 

“ Facilitation Directive, 2002/90/EC” bunların ilki konumundadır. Transit geçişlerle ilgili geri 

dönüş direktifi olan “Return Directive, 2008/115/EC” düzenlemesinin 4 nolu maddesi için 

revizyon özellikle Fransa’ya olan mülteci akımını iyileştirme hedefine yönelik olmuştur. AB 

Temel Haklar Sözleşmesinin 18 ve 19’uncu maddesi ile Sığınma Talepleri Prosedürlerine 

yönelik olan 2013 yılı direktif “Asylum Procedures Directive, 2013/32/EU”, mültecilerin 

sürüncemede kalan durumlarına son vermek amaçlı getirilen yasal düzenlemelerden olmuştur. 

İtalya ve Fransa örneklerinde olduğu üzere barınma kamplarında mahsur kalınması, topluma 

entegrasyona dair yasal prosedürlerdeki gecikme ve çözümsüzlüklerin artması bu girişimlerin 

temel güdüsü olmaktadır.  Reception Conditions Directive (2013/33/EU) yani kabul koşulları 

direktifi de yine aynı amaca yöneliktir. 

2011 yılına ait nitelik kazandırma direktifi olarak bilinen “Qualification Directive 

(2011/95/EU)” gerek sosyal alanda gerekse iş yaşamında baskı ve zorlamalara karşı bir tedbir 

mekanizması kazandırmayı hedeflemiştir. Nitekim AB Temel Haklar Sözleşmesinin üçüncü 

maddesi de aynı doğrultuda hazırlandığından, işkence ve tacizlerin AB vatandaşlarına olduğu 

kadar mültecileri de koruma yönünden önlenmesi gerekliliğine odaklıdır. İş yerinde yasal 

entegrasyon prosedürleri tamamlanmayan mülteci işçilerin kötü şartlarda çalıştırılıp 

sömürülmesini önlemek adına işveren yaptırımları direktifleri “Employer Sanctions Directive 

(2009/52/EC)” ise 2009 yılında AB mevzuatına kazandırılmıştır. Uzun dönemli yerleşiklerin 

tam entegrasyonu için 1955 yılı AB Kurucu Antlaşmasına dayalı olarak çıkartılan uzun 

dönemli yerleşikler direktifi ise 2003 yılı değişikliği ile birlikte halen mültecilerin 

durumlarının iyileştirilmesi için yasal güvence sağlamakta “Long-Term Residents Directive 

(2003/109/EC) koduyla yürürlükte kalmaktadır. Aynı sebeple 2004 yılında serbest hareketlilik 
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direktifinde de “Free Moverment Directive (2004/38/EC)” koduyla düzenlemeye gidilmiştir. 

İlaveten 1996 yılına ait bir direktif olan işçilerin tayin edilmesi ve uluslar arası sevki konulu 

“Posting of Workers Directive (96/71/EC)” düzenlemesi de mültecilerin çalışma haklarını bir 

yandan koruma bir yandan illegal çalıştırmayı engelleme amaçlı hedefleri ortaya koymaktadır. 

Mavi kart uygulamasını getiren 2009 yılı düzenlemesi  “Blue Card Directive (2009/50/EC)” 

direktifi mültecilerin de çalışma yaşamına erişim haklarına düzenleme getirmiştir. 2005 yılı 

ve 71 sayılı bilimsel araştırma direktifi ile öğrenci hakları direktifi olan “Students Directive 

2004/114/EC” ise mülteci ve mülteci çocuklarının eğitim ve iş yaşamına kazandırılması için 

koruyucu haklar sağlamaktadır. Racial Equality Directive 2000/43/EC kodlu direktif ırkçı 

ayrımlara yönelik olarak yürürlükte kalarak mültecilere yönelik ayrımcılığa karşı da mücadele 

zemini sunmuştur. Öte yandan iş güvenliği ve sosyal güvenlik için de Coordination of Social 

Security Regulation (EC No. 883/2004) ve 2012 tarihli mültecilere yönelik (EU) 

No. 465/2012 kodlu değişiklik devreye sokulmaktadır. 

Benzer şekilde konsey direktifi Council Directive 2004/81/EC ile insan kaçakçılığını 

önlemeye dair Anti-Trafficking Directive (2011/36/EU) direktifi de insan hakları ihlallerine 

dair tedbir mahiyetinde tamamlayıcı uygulamalardan olmuştur. Gerek geri dönüş 

direktifindeki, aile durumu ve kişisel hakları yönelik 6’ıncı maddedeki aile bütünlüğünü 

bozmamaya yönelik iyileştirme, gerekse “Long-Term Residents Directive” yani uzun dönemli 

yerleşiklere yönelik direktif ile aile birliği direktifi olan “Family Reunification Directive 

(2003/86/EC)” mültecilerin aile yaşamıyla başlayan sosyal yaşamlarına saygı ithaf 

etmektedir. 

Kaçak yollardan gelen mültecilerle mücadele yerine resmi yollardan mülteci barınakları ve 

mülteci kabulü yoluna gitmek AB ülkelerin kısa dönemde iç siyasette oy kaybettiren 

adımlardan biri olarak gözükebilmektedir. Nitekim 2015 yılı sonu dönem başbakanı James 

Cameron’un, Almanya başbakanı Angela Merkel’in zıt eksenin yer alan söz konusu tavrı, 

ülkeye yasal yollardan mülteci kabulünü teşvike yönelik olmuştu. Almanya’ya göre daha 

düşük düzeyde yıllık mülteci akınına uğrayan İngiltere’nin bu tavrının ardında yatan neden, 

yasal olmayan kanalla ülkeye gelen mültecilerde oluşan can kaybı ve insanlık dışı tablonun 

önlenmesine yönelik olmuştur. Her ne kadar dünya kamuoyundaki düşük mülteci mıknatısı 

kalma durumunu devam ettirmeye yönelik tutumuyla eleştiri toplayan ve göz önünde 

gerçekleşecek planlı bir mülteci akımı siyasetini destekleyen İngiltere hükümeti AB ile ters 

düşse de bu konudaki tavrından taviz de vermemiştir. Nitekim referandum ile Avrupa 

Birliği’nden ayrılma sürecine giren İngiltere’deki kamuoyu da bu konuda milli tutumun rol 

oynaması gerektiğini destekler bir tavır sergilemektedir. Bilindiği üzere en fazla mülteci 

akınına uğrayan ve Tablo-1 de İngiltere’nin üzerinde yer alan ülkelerden Almanya ve Fransa 

bu konuda AB ortak siyasetini devreye sokmuştur. AB ortak siyaseti ile İtalya ve Macaristan 

gibi nisbeten düşük düzey ekonomilerin baş edemediği ve bu yolla gelen mültecilerin 

paylaşımı yükünü hakkaniyetli olarak pay etmek istenmiştir (BBC.com[web], 2015). 

Dolayısıyla bu paylaşım da İngiltere’yi de ortak etmek istenmiştir. Geniş bir kamuoyu desteği 

ile de bu görüş reddedilmiştir. Halihazırda kaçak yollardan gelenlerle birlikte 117 binin 
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üzerinde yıllık mülteci akınına uğrayan İngiltere bu mücadelede tek başına ve bağımsız bir 

karar alama yoluna gitmek istemiştir. Burada otuzda birlik bir pay sahibi olan 4 bin kişilik 

kontrollü mülteci kabulüne ışık yakan İngiliz hükümeti, daha fazla mültecinin ekonomiye ve 

sosyal yaşama zarar verdiğini ve hükümet iradesiyle bunun kabulünün doğru olamayacağını 

deklare etmiştir. Bu tutum diğer yandan AB ülkelerinin aslında uğradıkları mülteci akının 

yanlıca otuzda birine tahammüle edebildiklerinin de göstergesi olmuştur. 

Almanya’nın mülteci sorunuyla olan mücadeledeki ulusal tavrına yönelik tabloya 

bakıldığında ise güncel olarak 2016 yılı Şubat ayına ait ikinci iltica paketi ile gelen sert 

tedbirler dikkat çekmiştir. Bu paketle gelen düzenlemelere bakıldığında Almanya’da 

mültecilerin daha hızla yurtdışına çıkarılması öngörülmeye başlanmıştır. Bu paketle Türkiye, 

Ürdün ve Lübnan üzerinden aile fertlerinin geçişine yönelik bir kontenjan kısıtlaması 

getirilirken, ayrıca aile fertlerinin gelişine de ait 2 yıllık bir bekleme süresi de ön görülmüştür 

(DW.com[web],2016).  Yeni düzenleme, sınır dışı etme süreci için eğitim ve ağır hastalıklar 

dışındaki pek çok mazereti de işlem kabul edilemez olarak tanımlamaktadır. 

AB ile ayrılma sürecine giren İngiltere ise Fransa ile ikili siyasette mülteci konusunda 

değişikliği gündeme getirmektedir. Nitekim İngiltere ile mülteci anlaşmasının yenilenmesi ve 

İngiltere’ye geçiş noktasında kabul edilen ve en büyük mülteci kamplarından olan Clais 

mülteci kampının 2016 yılında kapatılıyor olması bu gelişmelerden bazıları olmuştur. Fransa 

en fazla mülteci alan AB ülkesi olarak gerek teşkilatlanması gerekse alt yapısı gereği diğer 

AB ülkelerine de model olabilecek düzeydeyken böyle bir adım atması Fransa’nın mültecilere 

olan tahammül düzeyinin düştüğünün bir göstergesidir. Fransa’da bilindiği üzere Fransa 

Mültecileri ve Vatansızları Koruma Dairesi, hükümete bağlı ve mülteci politikasında yapıcı 

olan tavrıyla özellikle Afgan mültecilerin sığınma politikalarının idaresinde vizyon 

kazanmıştır. Calais kampındaki mültecilerin 9 bin civarı olduğu ve de çoğunluğunun Afgan 

mültecilerden oluştuğu dikkate alındığında Daire’nin Manş tünelinde yaşanan gizli 

sığınmaların önüne geçmek adına hareket etmesi Fransa kamuoyunda destek görmektedir. 

İngiltere'yle Fransa arasındaki Touquet Anlaşması’nın yenilenmesi talebiyle hem Fransa’nın 

İngiltere’ye olan mülteci akımını pozitif yönde denetlemede söz sahibi olacağı ve İngiliz 

sosyo-ekonomisine katkı getireceği hem de Fransa’daki İngiltere’ye doğru olan mülteci 

potansiyelinin doğru yolla eritilebileceği fikri üzerine gidilmiştir (BBC.com[web], 2016) 

AB üyeleri arasında hem yüksek düzeyde mülteci akımına uğrayan hem de bu alanda taşra 

örgütlenmesinde iyi bir model sergileyen İtalya’nın CDA ve CARA adlı iki farklı tipte 

mülteci kampı yer almaktadır. İtalya’nın da denizlerle çevrili olduğu düşünüldüğünde tüm bu 

kampların güney İtalya’da yer aldığını görmek olağandır. Toplam’da 5 adet CDA ve 8 adet 

CARA kamplarında, CDA lar ile ilk karşılama, CARA’lar ile de daha uzun süreli barınma 

siyaseti güdülmektedir. Kimlik tespiti ve kalış süresi CDA’larda tespit edilirken, CIE adı 

verilen birimlerle de direk sınır dışı etme işlemleri yapılabilmektedir. CARA’lar ise yasal 

statü belirleme gibi prosedürlerin görüldüğü yerler olmuştur 

(Asylumineurope.org[web],2016).  AB ortak siyaseti ile İtalya’nın son dönemde yaşadığı kriz 
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mali tabanlı bir krizle baş göstermektedir. Libya’dan gelen ve boğulma tehdidi yaşayan yüz 

elli binin üzerinde mültecinin yıllık olarak İtalya’ya getirildiğini ve AB’den ek ihtiyat 

yardımının yapılmadığını ifade eden İtalya hükümeti, diğer AB ülkelerini de mali desteğe 

yardımda bulunmamakla tehdit etmektedir. Söz konusu tehdit, 2016 Ekim ayında Matteo 

Renzi tarafından kamuoyunu duyurulmuştur. Başbakan tarafından da diğer AB ülkeleri yeterli 

düzeyde mülteci kabul etmemekle suçlanmıştır (Evrensel.net[web],2016). 

 SONUÇ 

II. Dünya Savaşı’ndan itibaren sürekli artış gösteren mülteci sayısı, başta BM olmak üzere AB 

ve vb uluslararası kuruluşların birçoğunun mülteci sorununu çözmek ya da minimum düzeye 

indirebilecek küresel bir politikaya sahip değildir. Her ne kadar II. Dünya savaşından sonra 

ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar doğrultusunda iç mevzuat değişiklikleri 

yapılmış olsa da mevcut mülteci sayısının son beş yıl içerisinde iki katına çıkmış olması bu 

soruna küresel ölçekte çözümler getirilemediğini göstermektedir. Sorun, genel olarak 

mültecilerin içinden çıktığı bölgeye havale edilerek çözümün oralarda aranması gerektiği gibi 

bir anlayış hakimdir. Nitekim dünyadaki mültecilerin hangi bölgelerden ortaya çıktığı ve en 

çok hangi bölgelerde barındıkları göz önüne alındığında durum daha da netlik kazanmaktadır. 

Ancak mültecilerin ortaya çıkmasına neden olan sadece o bölgedeki yapıların ve devletlerin 

değil, uluslararası müdahalelerin de etkili olduğunu unutmamak gerekir. Örneğin başta ABD 

olmak üzere İngiltere ve diğer batılı ülkelerin Afganistan, Irak, Sudan gibi ülkeler dünyadaki 

en fazla mülteci veren ülkelerin başında gelmektedir. Bu ülkelerde toplumsal dengelerin batı 

ülkeler eliyle değişmesiyle ortaya çıkan karışıklıklar ile mülteci sayısı her geçen gün 

artmaktadır. Öte yandan 2011 sonrası Suriye Krizi ile birlikte Suriye’de faaliyet içerisinde 

olmayan batılı ve bölge ülkesi yok gibidir. Kendi iç dinamikleriyle çözüme kavuşabilecek 

durumda olsa bile dış müdahaleler, sorunların daha karmaşık hale gelmesine neden olmakla 

birlikte çözüme yönelik herhangi bir ivme kazandırdığı da söylenemez. Bu açıdan en acil 

çözülmesi gereken ve en büyük kitleye sahip Suriyeli mülteciler başta olmak üzere dünyadaki 

tüm mülteciler için iç mevzuatı da buna göre revize edileceği bir takım önlemler ve radikal 

değişikliklere ihtiyaç vardır. Diğer bir yaklaşımla bu değişiklik ihtiyacı Suriye temelli gibi 

görülse de bölgesel ve uluslararası bir nitelik taşımalıdır. Çözüm temelli uğraşmaların önemli 

bir aktör ise Türkiye görünmektedir. Türkiye’nin doğrudan kendine bakan çözüm yaklaşımları 

olabilmekle beraber uluslararası aktörleri etkileme gibi bir fonksiyona da sahip olması 

gerekmektedir (Hashem, 2105:156). 

Başta Akdeniz ve Ege Denizinde hayatını kaybeden mültecilerin önüne geçebilmek için 

mülteciler için sığınma ve güvenli geçiş yollarının sağlanması gerekir. Yani insanların yaşam 

kaygısı gütmeden, onlara denizlerde boğulma riski yaşatmadan olağan üstü şartların ortadan 

kaldırılacağı süreye kadar geçici mülteci vizesinin verilmesi gerekir. Ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri ve nüfus sayılarına orantılı olacak şekilde mültecilerin kabulünü sağlayan 

anlaşmaların yapılması gerekir. Mülteci sorunu sadece belli bölgelere değil, tüm dünyanın 

gerçekten ilgilenmesi gereken bir mesele olarak ele alınmalıdır. Bunun için insani yardıma ve 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3037 
 

sağlık hizmetine en öncelikli ihtiyaç duyanlardan başlayacak şekilde genişletilmelidir. 

Hükümetler mültecileri, ekonomik ve sosyal birer problem olarak görmemeli yabancı 

düşmanlığı ve ırk ayrımcılığı ile mücadele edecek argümanlar geliştirebilmelidir. Öte yandan 

mültecilerin belli bölgelerde ikameti sağlanarak başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü 

insani ihtiyaçlarını giderecek geçici bölgeler oluşturulabilmelidir. Tüm bunlara ilaveten 

mültecilerin ülkelerine geri dönüşünü sağlayacak düzeyde siyasi krizleri ve savaş ortamı 

ortadan kaldıracak uluslararası işbirliklerini geliştirebilmelidir. 
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ABSTRACT: Cultural Rights are the basic rights, being concern into representation of art, language, 

free intellectual speech and traditional or modern culture, all perceived in the widest sense. The aim of 

preserving these rights is going in a way by respecting people, specific groups or communities to tap 

into their own culture. Today, cultural rights are accepted as second generation human rights that are 

upon the sustentation of culture with its absolute musts such as respect for human and human past, 

esteem and responsibility. Many different cultural sectors in politics such as history, historiography, 

music, language, education, presentation, dance, tangible assets, cultural or artistic production and 

reproduction, management and access for heritage and intellectual property can be subtopics of 

cultural politics. Introducing restrictions and limitations for human rights is equal to touching a sore 

spot in politics and constitutional law. Indeed, limitation for basic right was also accepted as a must in 

both United Nation’s Universal Declaration of Human Rights (Article 29) and the main principle 

known as democratic society order proposed by European Convention on Human Rights (Article 8) in 

order to conserve national interests. The 13th article in the constitutional law of Turkish Republic also 

upholds the same rationale for national interests’ preserving, added up the illustrious principle as “the 

rule of proportionality”. Understanding the rule of proportionality for judicious actions, we need to 

discuss the special type of justice issue in political praxis and subcategories. Addressing the new 

concepts as “cultural justice” and “etho-cultural outlook”, bandied about the rights of minorities and 

local people in cultural sector by Gregory Paul Meyjes who is an associate professor of linguistics at 

Kennesaw State University of United States, we may find the exact or closest foot rule for bringing 

limitations for cultural rights in institutional efforts. The base document as Agenda 21 for Culture, 

which was approved by UN-HABITAT and UNESCO in 2004, can be helpful on finding the right for 

proportionality and strategic background for local cultural politics.  

This study analyses cultural justice concept for Middle Eastern Countries and Turkey at local and its 

reflection on behalf of political life, through institutional contributors in available opportunities. Local 

and foreign literature, legal texts and strategy documents along was studied to investigate, if this 

concept was put across or not. 

Key Words: Agenda 21 for culture, Limitation of Rights, Rights at Local, Cultural Politics, Cultural 

Rights. 
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INTRODUCTION  

Today, modern local governments throughout the world are acquainted with the principle that 

national or local, all cultural rights are vital components of human rights, based on the 

rationale coming from Universal Declaration of Human Rights, declared in 1948 after the end 

of Second World War. In a retrospective perspective, we can talk about three generation of 

human rights which lived a kind of ripening period in political terms, if we choose Karel 

Vasak’s outlook for generations (Vasak, 1977). Vasak’s outlook, belonging to the year as 

1979, can give us three generation of phases for the discussion and recognition of human 

rights in our planet, indeed the second generation’s phase orient us the birth of economic, 

social and cultural rights in jargon for discussions. The International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights, declared as an agreement clause by United Nations in 1966, and 

promulgated in 1976 was also important to understand the second generation of human rights 

of which jargon was extended for the scope areas as economic, social, cultural rights labor 

rights, the right to health, the right to education, and the right to an adequate standard of living 

(Craven, 1995) 

Cultural rights of groups are mostly handled on preserving issues. Indeed, the society rooted 

beliefs, tangible and intangible assets, the rituals of religious groups and the traditions of 

ethnic minorities and linguistic values domestic or indigenous communities, under the threat 

of manipulation or oblivion can be the sub topics in this sense. Conserving is mainly chosen 

for the political projects on modus vivendi for specific groups, cherishing the memory of 

values and customs, keeping the native languages and brogues alive, prolonging the 

traditional micro economic environments, being mostly conducted upon handicraft for 

centuries. Secondly, presenting the legitimate and broad based access for individuals to 

participate in cultural activities at local or national level, plus battling with the squeezes are 

becoming another scopes of social policy today.  

The basic motives behind the second generation human rights were also benefited from 

capitalist and liberal perspectives, economic infrastructures and globalism trend of modern 

world. The co-occurrence for economic, social and cultural rights appears from this point on.  

We can witness the marketing of traditional or cultural knowledge in tourism or products in a 

wide range of commercial markets. Local methods, products, medicines, foods, cosmetics, 

clothes, aromatic spices and plants, foods and handicrafts can be brief examples on this topic. 

In tourism based sector, studying the roots of local cultures may also give us the evidences 

about the past of nations and unified or interlinked cultural development. In political view, 

logrolled by macroeconomic whims and motives, the legal attempts on gaining economic 

value from local cultural sectors or the commercialization of some cultural properties are 

made more understandable by neo-liberal strategies. Indeed, excluding local people from this 

sector or shortchanging them from their cultural rights would corresponds to an economic loss 

in the long run, if we recall the central position of indigenous groups in the revival and 

survival of local cultural assets. In other words, restricting the cultural rights at local level, 

excessively over the proportionality principle, would result in negative economic results as 
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well as the loss of prestige and sympathy in local politics. Because of these reasons, we can 

see many warden and legally solid texts in international and constitutional law, in addition to 

the heated debates about the limitation issue for cultural rights at the present time.  

After all, restricting the basic rights was observed even at the first stages of international 

legitimacy of cultural rights. The 29th article of United Nation’s Universal Declaration of 

Human Rights was one of the earliest open expressions upon this topic in 1948. Along with 

this, in focus principle known as “the order of a democratic society” was proposed likewise 

by European Convention on Human Rights’ article 8, again, on limiting issue for rights to 

protect national interests in 1953 (Fawcett, 1987). Similarly, looking at the mile stone 

advance for second generation rights, we can also meet 9th article in the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights which touched upon the topic on 

restricting the rights, for the first time reminding the practicality of proportionality principle. 

The 13th article in the constitutional law of Turkish Republic, in a similar manner, also comes 

up with the same principle for upholding the limitation of rights and suggesting the same 

proportionality principle. Not only legally binding texts, but also global strategy documents 

focus on promoting the cultural development. Today, it was well understood by public view 

that cultural rights should be taken into account at local policies and relevant aims for cities. 

In 2002, the first World Public Meeting on Culture was held in Brazilian city, Porto Alegre 

and a strategy text as a guideline for cultural policies was declared (Menegat, 2002: 184). This 

document was named as Agenda 21 for culture, which gives a direct reference local cultural 

policies, and a reminiscence for the processor famously known document as Agenda 21 for 

the environment. In that sense, the Agenda 21 for culture holds liable the cities and local 

governments for cultural development upon creating a common platform to preserve cultural 

rights. 

This paper aims to enrich the content of literature for cultural rights, justice and politics at 

local level. In this respect, discussions on the cognitive penetrability of cultural rights and its 

advocate in local politics are loomed on the horizon as a new hobby-horse for path-breaking 

strategy models. First of all, having a squint on the conceptual framework of Agenda 21 for 

culture’s cultural right perspective at local level can be seen equal to reach a first base with 

apprehending the importance. Secondly, prospecting the rationale behind legal framework for 

preserving cultural rights as well as the strategies will give us an ideation on the topic. And 

lastly, the discussion about Turkish case and cultural justice terms in Turkey will facilely 

hazard an opinion about praxis on policy making via attracting the attention for the role of 

local governments under the framework of Agenda 21 for culture models. 

 

1. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

Cultural diversity, human rights at local, intercultural dialogue, participatory democracy in 

cultural affairs, sustainability and peace are the main themes shared by global movement on 
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preserving local cultural right at local governance. These themes were mainly portrayed by 

Agenda 21 for Culture base document, declared in 2002. According to this: 

• Human rights at local level: Intellectual, emotional and spiritual existence of 

individuals are highly related with the human rights’ scope of needs. In this respect, taking 

measures by local governments has to be seen a must. Invitation to artists to commit 

themselves with the city, improving coexistence and quality of life, increasing the creative 

and critical capacity of all citizens, sustaining the mechanisms, instruments and resources for 

guaranteeing freedom of speech are exhorted. 

• Intercultural dialogue: Dialogue, coexistence and inter culturalism are proposed as 

basic principles for the dynamics of citizen relationships, thus cultural eco systems, active 

actors and keeping the cultural diversity alive is advocated by Agenda 21 for culture’s 

political frame. 

• Participatory democracy: Cultural freedom is come into use with the system presented 

with participatory democracy. 

• Sustainability: Instead of the economic keeping the life of economic resources longer, 

prolonging the life of cultural diversity in societies is aimed, in this type of sustainability. 

• Peace: Peace will sustain a base for generation of mutual knowledge, greater 

understanding between civilizations and cultural development strategies. War, exclusions, 

terrorism, violence, oppression, favoritism and discrimination are accepted as the expressions 

of intolerance. 

Human development idea which was aimed in Agenda 21 for culture movement promotes 

culture as a solution for the deficiency on creativity, memory, rituality and her freedoms. The 

Agenda 21 for culture declaration is composed by 67 articles. In this respect; human rights, 

governance, sustainability, social inclusion and economy was determined as the political 

arenas of scope in general. First 16 articles was taken under the headline as principles 

(Pascual, 2008:13). The second set of articles was got together under the group as 

undertakings, where the promises to be given by related governments. Article from 17 to 45 

was mustered under this chapter. Policy establishing, guaranteeing rights, promoting the 

supportive values, expressions, socialization, dialogues and legal instruments were some 

examples of the topics which was entreated for undertakings. The third part as 

recommendations was divided into 3 chapters. Among these articles from 46 to 67, the 

recommendations for “local governments”, “state and national governments” and 

“international organization” were defined as three sub chapters as the final destinations for 

recommendations. Indeed, the international organizations were chosen as the group, again, 

divided into three subchapters for recommendations. In the latest chapter for 

recommendations, firstly “the organizations of cities”, then “United Nation Programs and 

Agencies” and lastly “the intergovernmental and supranational organizations” are provided 
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roles within recommendations. The target addresses of those articles can be revised in the 

below pie chart diagram for distribution of scopes. 

 

Figure 1: The weighted distribution of the articles for the main topics in Agenda 21 for 

Culture 

 

In Agenda 21 for culture document, the principles and undertakings were represented in near 

numbers are respectively 17 and 18.  Absolute total for this two section is at 35 articles in 

number. Deus ex machina attitude in this distribution help us reach an opinion that the 

document was mainly designed on bringing a normative an innovative view for local cultural 

politics, on behalf of the responsibilities of local governments (Duxbury and Jeannotte, 

2010:25). Recommendations’ section articles was also represented in the below graph. 

Figure 2: The weighted distribution of the articles for responsible institutions of 

recommendations in Agenda 21 for Culture 
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As is seen in the figure above, the recommendation sections for international organizations 

was taken into the most significant pie at number 12. In other words 12 articles were taken 

into the document to orient the international organizations to help the preserving issue about 

cultural diversity. The rationale behind this design can simply be explained via the apotheosis 

formulated as strengthening the cultural dialogue (Fusco, 2008: 16). The position of the 

weighted distribution for this specific sub section can also illustrated below pie-chart figure, 

about the 12 recommendations for international organizations.  

Figure 3: The weighted distribution of the articles for responsible international institutions 

defined in recommendations sub chapter in Agenda 21 for Culture 

 

For the case of recommendations, United Nations Programmes and Agencies is taken into 

the highest notion at the number 6 for recommendations. Following this, the international and 

supranational organizations are taken into the consideration for the highest second rank for the 

role to be given.  Surprisingly the organization of cities are in the third weight to be 

recommended to role taking (Cizler, 2013: 90).  
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2. REGULATIONS ON CULTURAL DIVERSITY AND RIGHTS AT LOCAL IN 

TURKEY 

The 13th article in the constitutional law of Turkish Republic advocates “the rule of 

proportionality” on restricting issue for human rights, if it is needed. A special type of justice 

issue in political praxis and subcategories can be also referred herein to find the right 

proportionality for cultural restrictions. Gregory Paul Meyjes who is an associate professor of 

linguistics at Kennesaw State University of United States presented the concept of cultural 

justice for literature in 1999 and discussed for his study in 2012 about United States military 

intervention for Middle East. Based on the term, it is possible to find the exact or closest foot 

rule for bringing limitations for cultural rights in institutional efforts. In a research for a 

strategic model for politics, aforementioned in the above chapter, the base document as 

Agenda 21 for Culture approved by UN-HABITAT and UNESCO in 2004, can also be useful 

to discuss the proportionality and strategic background for local cultural politics for Turkey. 

Cultural justice are the rights about using local languages, having freedom about cultural and 

artistic production. In this respect, the supportive indicatives for local rights on the 

participation in cultural life, the management of cultural heritage, holding intellectual property 

rights are defined in the concept of cultural justice. Gregory Paul Meyjes suggests the societal 

and institutional efforts together on the cultural rights and attitudes of minority or ethnic 

groups. Acknowledging the ethno cultural groups as historically grounded is grounded as a 

solution for ethnical conflicts (Meyjes, 1999). Meyjes criticizes the international forces on 

underestimating this factor. His studies emphasizes the cooperation of international forces on 

bringing justice for culture of ethnic minorities, taking lessons from the conflicts in Sudan, 

Afghanistan and Iraq. 

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, which 

was signed in Paris on October 20th 2005, is still an unsigned document by Turkey (Ferri, 

2005: 32). This convention texts is respectful national authorities on producing cultural 

policies under the principle as using national sovereignty, besides it adds up the main 

principle that the international sovereignty and cooperation have to be strengthened in this 

sense.  

Both in the theoretical description of Myjes on cultural justice for local rights and the 

practical models proposed not only Convention on the Protection and Promotion of the 

Diversity of Cultural Expressions(2005) but also Agenda 21 for Culture (2004) strategy 

documents, we meet with solidarity and common action principles to sustain cultural diversity 

in societies. The Convention’s main aims also include the motto that 

“Recalling that cultural diversity, flourishing within a framework of 

democracy, tolerance, social justice and mutual respect between peoples and 
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cultures, is indispensable for peace and security at the local, national and 

international levels”.  

This statement at the beginning is directly laying weight on the importance of local 

governments’ role partaking in an interaction base for cultural diversity. As is early 

mentioned, congruently United Cities and Local Governments (UCLG) adopted, one year 

before this convention, the Agenda 21 for culture as a reference document for its programmes 

on culture (Saunier, 2012). Convention’s sub article “e” in its first article determine the aim of 

the convention, and states that one of mission of the convention is  

“To promote respect for the diversity of cultural expressions and raise 

awareness of its value at the local, national and international levels” 

Again in the article 2, the general principles about guiding was lined up. Among 8 principles 

the fourth one is described as the “principle of international solidarity and cooperation”. For 

this guiding principles, it is expostulated that the international cooperation and solidarity had 

to be sustained on enabling countries, especially developing countries, to create and 

strengthen their means of cultural expressions. In this respect in addition to their cultural 

industries, newly started sectors are also promoted at the local, national and international 

levels. In the third chapter of convention declaration “the definitions” sub section also gave 

the needed terms to conduct policy and strategies. Herein, again among the eight mainly given 

concepts, the sixth one is described as “cultural policies and measures”. Looking at the 

collation given by the Convention text, the policies can’t be considered without in local level. 

According to the declaration, the cultural policies and measures has to refer to  

“those policies and measures relating to culture, whether at the local, national, 

regional or international level that are either focused on culture as such or are 

designed to have a direct effect on cultural expressions of individuals, groups 

or societies, including on the creation, production, dissemination, distribution 

of and access to cultural activities, goods and services.” 

Finally in the 14th article, about cooperation for development, enabling the emergence of 

viable local and regional markets were suggested for parties of convention to support 

sustainable development and a dynamic cultural sector in countries. 

As is early mentioned, Turkey is not a party for this convention. On the other hand, its 4 

different cities as Konya, Diyarbakır, İstanbul and İzmir are among the member cities of local 

government for Agenda 21 for Committee on Culture of United Cities and Local 

Governments. If we looked at United Nations statistical divisions for Asia, we see 18 

countries in West Asia and 17 countries in Middle East sub region. Turkey is the member of 

these two sub divisions. And among the countries under these zones, only Jordan, Palestine 

and Turkey have member countries for this committee.  
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James Fearon from Stanford University developed an index for the countries in the world 

about cultural fractionalization. Although it is highly criticized today, because of the factors 

were evaluated to reach this index, it is still seen usable for some scientist to have a view on 

cultural diversity in a comparative sense across countries (Fearon, 2003: 201). In the Fearon 

list, cultural fractionalization is estimated on the similarity between languages as a scale. The 

values are changing from 1 to 0 in indexed numbers. For examples, the population in the 

countries speaks two or more unrelated languages got higher grades in those indexes.  

According to this, Turkey is at the 113th level among 159 countries, having the degree as 

0.299 for cultural diversity index value. 

As Don Kalb and Marco Van der Land stated in their book known as The Ends of 

Globalization: Bringing Society Back, published in 2000, the situation on the phenomenon 

revealed that defining one person by only one identity became impossible, and this led to the 

emergence of hybrid languages in which different meanings and grammar structures along 

with different words are melting in the same pot as daily languages at local level. In this 

respect, overlooking the cultural diversity index studies’ so called low level orders for Turkey 

is not inspirational for the need on bringing arrangements on cultural diversity issue (Kalb, 

2000). 

As is aforementioned, the restrictions for basic human rights can only be brought into the 

point in question via constitutional articles. In Turkey 13th article of Turkish Republic’s 

Constitutions is related with this issue. The absolute freedom for cultural rights in theory can 

also be overlapped the same discussion for restrictions. In this sense, the volume of 

restrictions are needed to be handled in a way of positive discrimination for cultural 

exhibition and diversity with mobility. Indeed, the strategies to strengthen this at local level 

has to be reviewed in Turkey’s reality, of which cultural policies’ making process contains the 

overtones of Continental Europe praxis.  

As is seen also in France, cultural policy practices are executed a chain of command practices 

in Turkey as well. The participation of civil society is weak. The normative efficiency or local 

governments to enhance the cultural activities are also needed in this sense (Ahearne, 2009: 

150). Indeed, a local level council establishment can be a good model, which was also 

observed in Northern European countries’ case. A type of council on expertise can be helpful. 

Lobbying activities are also be needed to strengthen in this sense to show mobility for 

production in cultural economy. The law numbered as 5225, which is called the Inducement 

Law for Cultural Investments and Entrepreneurship and the Ministerial Notice numbered as 

5228, The Circular on the Support issue in the Activities in the Scope of Culture were mainly 

based only economic support in the level of inducement. The local level support in this sense 

is not perfectly referred in a type of model to enhance the cultural mobility and keeping 

diversity. 2863 numbered law, which belongs to the year 1983, again contains the article on 

restrictions in administrative sense for central and local governments to maintain preservation 

for cultural assets of course. The intangible assets also need to be conserved in this meticulous 
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perspective, but this time the conservation issue can only be realized through unearthing the 

intangibles. 

In 2003, Turkey signed Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage Convention of 

UNESCO, by this way she accepted the local governments’ responsibility roadmap on 

increasing the awareness (Aikawa: 2004: 140). On the other hand, there is a lack of national 

or local legal procedure on this issue. No law, circular or by law was created in Turkish legal 

base in order to support this scope. Only the provincial culture and tourism directorates 

conducted an inventory study to catch the intangible assets variability and characteristic 

across the provinces. In this structuring to perform an inventory study, provincial detection 

councils were established. In a secondary upper level Research and Education General 

Directorate was empowered in order to evaluate the reports of this councils, by also 

organizing meeting twice a year. In the ministerial body, the Intangible Turkish Cultural 

Assets Head of Department were held responsible to administrate the process to safeguarding. 

An intermediator department, called as the Council of Experts were also thought before the 

presentation of reports coming from Research and Education Directorates in order to evaluate 

the living human treasures and intangible cultural assets. In council of experts, there tried to 

be give a place for local representatives or the real possessors of the assets or treasures in 

order to maintain a kind of democratic and grass roots model (Kultur.gov.tr[web], 2016).  

As it is discussed in the first chapter for Agenda 21, there isn’t any cultural strategy text 

which could present an applicable strategy model for Turkish local governments. In this 

respect, the weighted distribution of legal executions is hard to be categorized in terms of 

giving recommendations, determining responsibility or undertakings or limiting the cultural 

rights or activities in regulatory phases (Tanır, 2016).  Looking at the local government 

reforms after 2002, many steps have been taken into strengthening the financial power of 

local government units in Turkey. The local budgets, personnel of those units, specifically 30 

different metropolitan municipalities got up a full of head of steam on meeting the common 

demands of local people. Municipal assemblies are served in a more strengthened manner in 

order to keep alive the local democracy in this respect. Yet the specification for local units on 

shaping cultural policies is still needed to catch, prescribed via the model in local Agenda 21 

for culture’s text. 51 provinces in Turkey were supported the financial and co democratic 

power of Provincial Special Administrations. The topics which could be thought to revive 

cultural policy and strategies have to be reconsidered for attaining the level in at least for 

metropolitan municipalities’ trenchancy as a first step. Head of departments in metropolitan 

municipalities of Turkey are today responsible in a general scope compared with provincial 

municipalities for local cultural policy partaking.  

As is early mentioned 35 different articles are prepared to design the responsibility 

undertaking in Agenda 21 for culture model. In a weighted sense, as we recall the distribution 

in Figure 2 looking at 22 articles, the United Nation’s organizations in order to guide the 

process for adapting the targets were highly recommended. In order to find a middle way, 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3051 
 

metropolitan municipalities can design a specific office to coordinate this local cultural policy 

reforms in a pattern via following Agenda 21 aims. It was generally accepted for European 

Union membership case in Turkey by foundling of EU relations directorates in metropolitan 

municipality organizational structures. In addition to this, the foreign relation head 

departments are still needed to be more activated by means of working up connections with 

international organizations to strengthen the cultural expressions and recognitions, originated 

from local cores. And thirdly, keeping consolidation in reinforcing the local organizations are 

still needed, although it was emphasized in Agenda 2 for culture model. Not only specifically 

organized nongovernmental organizations for cultural expressions or rights, but also the voice 

of chambers, local strategists, occupational other organizations and the representative units or 

officers of central governments are needed again in this respect to estipulate the chance of 

cultural expressions and activities. At least preparing local strategy texts and calendars to 

discuss the local expression issues and activities might be thought a first step to start the 

initiatives. 

In Turkey the law in numbers as 5225 for inducing the cultural investment and the circular 

numbered as 5228 were specifically known as initiating the sponsorship in cultural sphere 

designed to gain a support to cultural activates at local scale. On the other hand, solving the 

problematic issues in this hopeful improvement are firstly needed. The private sector 

candidates to be sponsors are naturally thinking the benefits coming from this financial 

supports. The tourism or advertisement based returns are needed to be planned solidly. In this 

respect, transportation, recreation, environmental and education and raising awareness based 

strategies are needed urgently to increase the tourism and culture economy at local scales. 

Bypassing steps such as giving tax reductions in available sectoral affairs of firms or 

companies which are sponsor to cultural activities such as recognition attributes, handcrafting, 

conservation, restoration, theatric activities etc. are already applied in Turkey. The tax 

deductions around 30% to 50% were given those partakers since 2004. On the other hand the 

variety of local cultural activities are still needed to be extended to cover the intangible assets’ 

embalming. Traditional cooking, settlement, cultural expression based linguistic activities 

such as folk songs, music and dances could be part of new sponsored activities. Turkish case 

of applications for the inducement of cultural policy at local in this respect by means of 

financial support, are mostly designed for protecting the tangible assets. In this respect, 139 

different cultural sites of which conservation based works weren’t finished in past have been 

to given to the responsibility of some municipalities, special purpose entities or people, as 

those responsible can mend those sites and open them to exhibition with an eye to gain 

financial returns from tourism in the future (NTV[web], 2004).  

Looking at 2023 Action plan of Ministry of Culture and Tourism, in the second action step, 

the local governments are given duties to develop the previously titled tourism centers,  

tourism cities and the regions of tourism protection and improvement. Those responsibility 

and duty giving references are still needed to be widened for different actors such as NGOs or 
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private sectors. Cooperation for social tourism in this respect can be a good starting point to 

open a new page for local-cultural attraction point (Kultur.gov[web], 2016). 

CONCLUSION 

Cultural diversity improvement mottos generally defines the core idea behind international 

public view shaped by the legal initiatives headed by different conventions and more 

specifically via Agenda 21 culture Declaration. In this respect, the very first steps were 

mainly given by the national and traditional understanding by contrasting ties with tourism 

sector in cultural sphere. Yet, the culture has a little bit different meaning at local scale, and it 

is mainly related with co adaptation and multi administrative perspective for variety of values 

at local. 

In national understanding the output of cultural and tourism based polices are tried to be 

distributed in a more balanced way for all nation, but the local-cultural politics rejects the 

nature of this understanding on a view about enriching varieties. Although tourism in 

economic sense is way of people’s getting closer, the cultural diversity will be a good final 

aim about solid social policies on being respectful different communities, languages and 

human rights in practice. 

For Turkish case, in legal context, being harmonized with European Union legislation and 

international law supported by conventions is vital in terms of diplomacy and foreign relations 

as well. Looking at United Nation initiatives as well as European Union rooted ones, the main 

aim on strengthening the ties between tourism and culture can be openly viewed. The 

discussions on finding a way to reveal a common cultural heritage seems important in order to 

develop a shared platform for collaboration in business arena and knowledge sharing. Indeed, 

overlooking the cultural differences at the beginning point is not the right attitude within both 

perspectives coming from western understanding shaped by UN and EU. Making Turkey not 

only a summer activity based sunny Mediterranean touristic country but also an original one 

for culture tourism via folklore, gastronomy, thermal values, flora and hospitality has to be 

accepted as the main target. Those considerations will be the architecture of enriching local-

cultural politics at local.   In this respect those steps, ordered below can be followed; 

 Strengthening the inventory studies for intangible assets as well as the tangible ones 

 Finding the right way of appropriation of antique cities by local people 

 Conserving not only the historical building but also the traditional architecture 

techniques and art 

 Using the traditional life items in modern life via initiatives 

 Bringing museums in a strategic position to be visionary for local cultures 

 Presenting a touristic notion for traditional products, specifically for handmade items 
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 Creating a legal framework which will contain recommendations, undertaking routes 

and prohibitions, as Turkish legislation and strategic policy texts are insufficiently 

focused on the local cultural assets discussed above 

 Supporting an inducement system which will appreciate the conservation of intangible 

assets and cultural expression activities at local level 

 Taking a pattern on finding milestones to structure a transitionary model for Agenda 

21 for culture targets 

 Laying bases to enrich the international coloration with United Nations, global 

foundations and European Union institutions for the display of local values and items 

of Turkey. 

Turkish legislation, political practice and institutional structure, as discussed above and 

aforementioned, is not convenient to take those steps in a near future. In this respect, the 

endeavors on supporting local-cultural based initiatives are mainly perceived as disincentive 

instead of motivating by policy makers and some group of citizens. Moreover some 

provocative groups at local scale can use those initiatives in order to highlight their separatism 

ideals.  

Ethnic, religious and cultural varieties of Turkish people are needed to be seen complimentary 

items for strategic thinking.  Misinterpretation of religious variety and ethnic variety has to 

finish, as those varieties are related with different sociologic outputs in political sense.  

Multicultural sense of thinking for traditions, institutionalization, and education are not the 

main concerns of nation states as it was also observed in European nation states, except for 

Sweden (Kalp, 2000). Yet, the need of social peace is one of the chief goals of Turkish 

politics, thus experiencing modern approaches for multiculturalism supported also by United 

Nations initiatives can be a usable strategy in this manner. Assaying the destructive results of 

religious and ethnic discrimination has made world community more tolerant about varieties. 

Today, the respect for secular regimes and democracy is structured upon these experiences’ 

fundamentals in western societies. Following the same reasons, along with the aims on 

strengthening the social peace Turkey need the outputs of third item as cultural varieties 

which will serve as a hope for finding hope to sustain social peace, being also under the threat 

of asylum issue and foreign immigrations. As is well known, Syrian refugees are under the 

integration policies of Turkey in later terms in which the cultural variety enrichment strategies 

might be helpful for policy makers.    
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ÖZET: Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının mesleki bağımsızlık algıları ile meslek 

odalarından memnuniyet düzeylerinin mesleki açıdan kendilerine duydukları saygı üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda değişkenlerin ölçümü için geliştirilen ölçeklerden 

oluşan anket Ankara ve İstanbul illerini kapsayan 175 meslek mensubuna uygulanarak veri toplanmış 

ve SPSS yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular meslek odalarından 

memnuniyet ile ücret bağımsızlığı, mesleki esneklik ve müşteri rotasyonu alt değişkenlerinden oluşan 

mesleki bağımsızlık algılarının, meslek mensuplarının kendilerine saygı algıları üzerinde pozitif ve 

anlamlı etkilerinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Bağımsızlık, Kendine Saygı, Memnuniyet 

 

THE EFFECTS OF SATISFACTION OF PROFESSIONAL CHAMBERS AND 

PROFESSIONAL INDEPENDENCY ON SELF-ESTEEM PERCEPTION OF CHARTERED 

ACCOUNTANTS: A SCALE PROPOSAL 

 

ABSTRACT: In this study, it was aimed to investigate the effects of the perception of independence 

of accounting profession members and the satisfaction level of occupational chambers on their self-

esteem. In this context, the questionnaire consisting of scales developed for the measurement of 

variables was applied to 175 professions covering Ankara and Istanbul provinces and data were 

collected and analysed with the help of SPSS. Findings from the study show that satisfaction level of 

occupational chambers and professional independence of sub-variables such as wage independence, 

professional flexibility and customer rotation have positive and significant effects on the perceived 

self-esteem of members of the profession. 

Keywords: Chartered Accountants, Professional Independency, Self-Esteem, Satisfaction 
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GİRİŞ  

Finansal tabloların ekonomik fayda sağlaması için doğru bilgileri içermesi, zamanında 

sunulması ve herhangi bir bilgi kullanıcısını yanıltmaya dönük olmaması gerekir. Muhasebe 

bilgilerinin sunulduğu mali tablolara dayanılarak karar alma durumunda bulunan ilgililerin 

karar almalarında en önemli etken, bu bilgilerin sağlıklı ve mukayese edilebilir nitelikte 

olmasıdır. Muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve 

sunulmasında; belli kişi ya da grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve 

dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gerekir. Bu da 

muhasebenin sosyal sorumluluk ilkesi ile net bir şekilde belirtilmiştir. Bu nedenle işletme 

çevresindeki çıkar gruplarını bilgilendirme amacıyla sunulan finansal raporların oluşturucu ve 

kullanıcıları olan muhasebe profesyonelleri bundan birinci derece sorumludur.  

Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde meslek mensubunun mesleki bağımsızlığının büyük 

önemi vardır. Çünkü mükellef bulma, elinde tutma ve ücret kaygısı ile hareket eden meslek 

mensuplarının mükellefin çıkarlarını göz ardı ederek hareket etmesi beklenemez. Bu durum 

mesleki ilke ve bağımsızlıktan uzaklaşmayı beraberinde getireceğinden bunun sonucunda 

meslek mensubunun kendine duyduğu mesleki saygı olumsuz etkilenir. Mesleki açıdan 

bireyin kendine saygı duyması mesleğin saygınlığını artırmaya dönük davranış göstermeyi 

beraberinde getireceğinden önemlidir. Bu bağlamda meslek mensubunun öz saygısı ve 

davranışı üzerinde bağlı bulunduğu meslek odasının yaptıkları mesleki düzenlemeler ve 

sundukları desteğinde önemli etkileri olur.  

Bu noktadan hareketle hazırlanan çalışmada meslek mensuplarının meslek odalarından 

memnuniyetleri, mesleki bağımsızlık algıları ve mesleki açıdan kendilerine saygıları 

arasındaki ilişkiler önerilen ölçekler yardımı ile incelenmektedir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Çeşitli çalışmalarda muhasebe meslek mensuplarının sosyal sorumluluk kavramına verdikleri 

önem algısal ve teorik temelde tartışılmaktadır. Otlu (2002) muhasebe meslek mensuplarının 

sosyal sorumluluk kavramına ne ölçüde uyduklarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmasında, 

muhasebe meslek mensuplarının sosyal sorumluluk kavramını muhasebe işlemlerinin 

sonuçları açısından değil ve fakat muhasebe süreçleri açısından dikkate almaları gerektiği 

savunulmuştur.   

Güneş ve Otlu (2003) çalışmalarında sosyal sorumluluk kavramının muhasebe profesyonelleri 

tarafından ne denli önemsendiğine yönelik bir anket çalışması ortaya koymuştur. Çalışmanın 

sonucunda muhasebe meslek mensuplarının yüzde 60 oranında sosyal sorumluluk kavramına 

dikkat etkileri ortaya çıkmıştır. 

Özalp, Tonus ve Sarıkaya (2008) ise çalışmalarında konuya farklı bir açıdan yaklaşarak 

iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin sosyal sorumluluk ve iş etiği algılarını ortaya 
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koymaya yönelik bir araştırma yapmışlardır. Yazarlar çalışmalarında, sosyal sorumluluk 

algısının iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin bölümlerine ve cinsiyetlerine göre 

farklılık gösterdiğini savunmuşlardır.  

Muhasebe meslek mensuplarının ahlaki karar alma biçimlerini belirlemeye çalışan Tükenmez 

ve Kutay vd. (2008) 37 (YMM ve SMMM) üzerinde anket çalışması yapmışlardır. Buna göre, 

muhasebe meslek mensuplarının karar alma sürecinde ahlaki duyarsızlığın önemli etkisinin 

olduğu belirlenmiştir. 

Türkiye örneklemi de dikkate alındığında muhasebeciler üzerinde bir takım kişisel değerler ile 

sosyal sorumluluk algıları arasındaki ilişkileri ele alan çalışmalar yapılmış olsa da, kişisel 

değerlerin temelinde yatan kişinin kendini algılayış şekli yani kendine saygıyı (self-esteem) 

ele alan güncel çalışmalara rastlanmamaktadır. Oysaki kendine güven, kendinden emin olma 

ve kendinden hoşnut olmayı içeren kendine saygı bireyin özünü bir nesne olarak ele alıp onu 

değerlendirmesi sonucunda kendisi hakkında vardığı yargı ve geliştirdiği tutumdur (Andre 

and Lelord,2007). Benliğin beğenilip benimsenmesi kendine saygıyı oluşturur. Kendine saygı, 

“kişinin kendisini değerlendirmesi sonucu yetenek, önem ve değer olarak atfettiği beğeni ya 

da tatmin düzeyidir” (Coopersmith, 1967). Kişinin kendini beğenmesi ve kendi benliğine 

saygı duyması için üstün niteliklere sahip olması gerekmez. Çünkü kendine saygı, kendini 

olduğundan aşağı ya da üstün görmeden kendinden memnun olma durumudur ve kendini 

olduğu gibi kabullenmeyi, özüne güvenmeyi sağlayan olumlu bir ruh halidir (Yörükoğlu 

2000).  

Kendine saygı klasik yönetim teorisinin temel çıkış noktasını oluşturan Maslow’un ihtiyaçlar 

hiyerarşisinde tanımlanan dördüncü basamak “saygı” ihtiyacının özünü oluşturur. Saygı 

ihtiyacı kişinin kendine saygı duyması ve başkalarının kişiye saygı duyması olarak açıklanır 

(Galpin, 1996). Maslow, bireyin gerçek anlamda verimli ve başarılı olması için, sağlıklı bir 

özsaygıya sahip olması gerektiğini savunur. Maslow’a göre, benlik saygısının iki kaynağı 

vardır: Birincisi, bireyin kendisi ve önem verdiği kişilerden gördüğü sevgi, saygı ve kabul; 

ikincisi ise bireyin kendisiyle ilgili yetkinlik ve başarı duygularıdır (Joseph, 1994). Kendine 

saygı ayrıca beşinci basamak kendini gerçekleştirme ihtiyacının da temelini oluşturur.  

Herzberg’in motivasyon teorisi açısından bakıldığında ise kendine saygı ve kendini 

gerçekleştirme insanın gelişimi açısından motivasyon sağlayan iş özellikleri grubunda yer 

almaktadır. Yani kişinin kendine saygı duymasını ve kendini gerçekleştirmesine imkan 

sağlayan iş koşulları doğrudan motivasyon kaynağı olur ve kişinin iş tatminini arttırarak daha 

verimli olmasına neden olur (Kerns, Riley, & Jones, 1987; Hersey, Blanchard, & Johnson, 

1996). Motivasyon ve performans arasında beklenen bu olumlu ilişki Victor Vroom’un 

beklenti teorisine dayanır. Bu teoriye göre ihtiyaçlar motive olmuş davranışları doğurur. Bu 

nedenle kendine saygı duyan birey ödüllendirilmek için iyi iş performansı sergileyecek ve 

saygı ihtiyacını karşılayacaktır (Hersey, Blanchard, & Johnson, 1996). 
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Bireyin içinde bulunduğu kurumun bir parçası olarak kendisini toplumun beklentilerini 

karşılamada yeterli görmesi kendine saygıyı besleyen önemli faktörlerdendir. Zira toplum 

tarafından onaylanma hem kendine güven hem de kendinden emin olmayı besleyerek kendine 

saygıyı derinleştirir. Sosyal sorumluluk algıları belli bir çıkar grubuna değil toplumun genel 

çıkarlarına uygun davranışı özendirdiğinden kurumsal ve bireysel açıdan toplumca 

onaylanmayı ve takdir edilmeyi beraberinde getirir. Bu durum özellikle birey açısından 

yukarıda açıklandığı gibi içsel bir motivasyon kaynağıdır. Bu durum meslek mensubu 

açısından bağlı bulunduğu meslek odası ile ilişkileri boyutunda da geçerlidir. Zira meslek 

odasından aldığı hizmet ve desteğin düzeyi kendisine mesleki olarak gösterilen özen ve 

saygının bir işareti olarak değerlendirilir.  

Gündüz ve Özen (2016), Uşak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 140 

meslek mensubu ile yaptıkları ankette meslek odasından memnuniyeti ölçmeye yönelik 

sorular yöneltmişlerdir. Sonuçta ankete katılan muhasebe meslek mensuplarının SMMM 

Odasının yeterince eğitim verdiğini düşünmedikleri, TÜRMOB’un muhasebecilerin hakkını 

savunan bir muhasebe hukukunu oluşturamadığı ve mesleğin tanınması için gerekli 

çalışmaları yapmadığı kanaatinde oldukları ifade edilmiştir.   

Biyan (2012), 2.740 meslek mensubuyla gerçekleştirdiği çalışmada katılımcıların %89,7’si 

TÜRMOB’un, %85,4’ü ise meslek odalarının haklarını yeterince savunduğuna 

inanmamaktadır. 

Tuğay ve Tekşen (2014), Burdur ilinde faaliyet gösteren 99 meslek mensubuna yaptıkları 

anket araştırmasıyla meslek mensuplarının sorunların çözümüne yönelik olarak, odalardan ve 

TÜRMOB’dan çeşitli istekleri bulunduğunu saptamıştır. Bu istekler; resmi kurumlarla olan 

ilişkilerin güçlendirilmesi, meslek içi eğitimin artırılması, üyelerin mevzuat konusunda hızlı 

bilgilendirilmesi ve kamuoyunda muhasebecilik mesleğinin itibarının arttırılması konusunda 

çalışma yapmaları şeklinde sıralanabilir. 

Yıldız (2010), Kayseri’de faaliyette bulunan 97 muhasebe meslek mensubuna, meslek 

odasından memnuiyeti ölçmeye yönelik bir anket soruları yöneltmiştir. Çalışma sonucunda 

katılımcıların, meslek örgütünün, meslekte haksız rekabeti engellemekte yetersiz kaldığı, 

meslek etiği yetersiz üyeleri meslekten dışlayamadığı, meslek mensuplarını etik ilkelere 

zorlamakta gücü ve otoritesini zayıf olduğu ve oluşturulan meslek etiği ilkelerini yetersiz 

bulunduğu kanaatlerine sahip oldukları ifade edilmiştir. 

Gökgöz ve Zeytin (2012), 127 meslek mensubuna uyguladıkları anketle meslek mensuplarının 

sorunlarını araştırmışlardır. Çalışmanın bulgularına göre meslek odalarından beklentilerin ilk 

5 sırasında; muhasebecinin hukukunu savunan yeni bir hukuki düzenleme isteği, meslek içi 

eğitimlerin arttırılması, resmi kurumlarla sorunların çözümünde yardımcı olunması, mesleğin 

tanıtılması için çalışma yapılması, haksız rekabetin engellenmesinde etkili rol alınması 

konuları gelmektedir. 
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Suadiye ve Yükselen (2001) çalışmalarında Antakya’da meslek mensuplarının Oda 

yönetimlerinden ülkenin gündemindeki önemli konularda sürekli eğitim programlarını ve 

meslek mensupları arasında dayanışmayı geliştirecek çalışmalar bekledikleri raporlanmıştır. 

Kalaycı ve Tekşen (2006) muhasebe mesleğinde karşılaşılan sorunları tespit etmek amacıyla 

Isparta’da bir anket çalışması yapmıştır. Çalışmada meslek odalarından beklentiler arasında 

mesleki düzenlemelerde ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, eğitim çalışmalarının 

arttırılması, meslek mensupları arasındaki haksız rekabete çözüm bulunması, mesleki 

düzenlemelerdeki değişikliklerin iletilmesi ve sosyo-kültürel faaliyetlerin arttırılması gibi 

konular sıralanmıştır. 

Muhasebe meslek mensuplarının kişisel değerlerinin incelendiği çalışmada Tükenmez vd. 

(2008) kendine saygının muhasebecilerin en çok önem verdiği ikinci değer olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bulgu Swindl et al. (1987) tarafından yapılan çalışma bulguları ile tutarlılık 

göstermektedir. Yapılmış çalışmalarında gösterdiği gibi kendine saygı meslek mensupları 

açısından önem verilen bir kişisel değerdir ve meslek odasından memnun olan meslek 

çalışanlarının kendilerine saygı düzeyi yükselir (H1).  

Muhasebe meslek mensupları yerine getirdikleri iş gereği bir taraftan mükelleflerine karşı 

sorumluluk taşırken diğer taraftan muhasebenin sosyal sorumluluk kavramının da gereği 

olarak kamuyu doğru bilgilendirecek mali tabloların hazırlanmasında birinci derecede 

sorumlu olduklarından, kamusal bir sorumluluk taşırlar. Bu görevlerin eş anlı yerine 

getirilmesinde meslek mensubu işi karşılığında mükelleften alacağı ücretin sürekliliği ile 

kamuyu doğru bilgilendirme sorumluluğu arasında sık sık ikilemde kalır.  

Nitekim Kutlu (2008), çalışmasında, muhasebe meslek mensuplarının etik ikilemlerini 

araştırmış ve meslek mensuplarının yaşadıkları etik ikilemin nedenlerin başında müşteri 

kaybetme endişesi geldiğini ifade etmiştir. 

Bu temel ikilem meslek mensuplarının öncelikle kamuya doğru ve tarafsız bilgi sunma 

sorumluluğunu mükelleflerini ellerinde tutma ve ücret kaybına uğramama kaygısı ile 

değiştirmesine neden olmaktadır. Bu açıdan bir meslek mensubu özellikle ücret bağı nedeni 

ile kendisini öncelikle mükellefine bağımlı hissetmekte bu da tarafsızlığını gölgelemektedir. 

Meslek mensubu ile mükellef arasındaki ücretin meslek odası tarafından belirlenen bir ücret 

tarifesi üzerinden ancak maliye bakanlığı gibi üçüncü bir kurum aracılığı ile ödenmesi bu 

kaygının ortadan kalmasına ve meslek mensuplarının daha tarafsız hizmet sunmalarına imkân 

sağlayabilir.  

Oysa yapılmış çalışmalar meslek mensuplarının mükelleflerin çeşitli şekillerde tarafsızlık ve 

meslek etiğine aykırı talepleri nedeni ile zorlandıklarını ve bu durumdan rahatsız olduklarını 

ortaya koymaktadır.  
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meslek mensubu ile yaptıkları çalışma sonucunda katılımcıların % 73 oranında meslek 

mükelleflerin vergiye ilişkin taleplerinden rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir.  

Yıldız (2010), Kayseri’de faaliyette bulunan 97 muhasebe meslek mensubuna uyguladığı 

anket sonuçlarına göre, araştırmaya katılan meslek üyelerinin mükellef çıkarları ile kamu 

çıkarları arasında çatışma yaşadıkları ancak yaşanan çatışmada tercihlerini toplum lehine 

kullandıklarını raporlamıştır. 

Daştan (2011) çalışmasında muhasebe meslek mensuplarının kayıt dışı ekonomiyi önlemedeki 

rolünü 144 meslek mensubuna yaptığı anketle araştırmıştır. Ankete katılanların %59'u 

mükelleflerin vergisel konularda baskı ve telkinine maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Kutlu (2008), çalışmasında, muhasebe meslek mensuplarının etik ikilemlerini araştırmış ve 

meslek mensuplarının yaşadıkları etik ikilemin nedenlerin başında müşteri kaybetme endişesi 

geldiğini ifade etmiştir. 

Sakarya ve Kara (2010), çalışmalarında Balıkesir, Bursa, İstanbul ve İzmir’de 226 meslek 

mensubundan edinilen cevaplar sonucunda meslek mensubunun kamu ve mükellef 

baskısından etkilenmediği önermesi karşısında ortalama olarak kararsız kalındığını 

raporlamışlardır. 

Özbirecikli ve Ural (2006), muhasebe mesleğinde karşılaşılan etik dışı davranışların tespit 

edilmesini amaçlayan çalışmalarında, en çok ihlal edilen etik değerlerin dürüstlük, 

güvenilirlik ve tarafsızlık olduğu sonucuna ulaşıldığını ifade etmişlerdir. 

Mükellefi ile arasındaki ilişkide kaygı taşıyan bir meslek mensubunun göstereceği en önemli 

davranışlardan birisi de onu kaybetmemek için esnek davranmak olacaktır. Gelir kaybına 

uğramamak ve mükellefi elinde tutmak amacıyla mükellefin beklentilerine cevap vermeye 

önem gösterecek meslek mensubu bir başka ikilemle karşılaşır. Zira mükellefin mesleki etik 

ve standartların dışındaki istekleri ile gelir kaybı yeni bir ikilem kaynağıdır. Bu bağlamda 

meslek mensubu için sosyal sorumluluğunu yerine getirmede mükellef kaygılarına işaret eden 

esneklik algısı mesleki bağımsızlığı azaltan bir unsurdur.  

Mükellefi ile arasındaki ilişki dikkate alındığında mükellefine esnek davranan meslek 

mensubunun bağımlılığının artması, tarafsızlığının azalması beklenen bir durumdur. Bunun 

sonucunda da meslek mensubu mükellef beklentilerine açık hale gelir ve bu tür meslek 

mensuplarının bu nedenle bağımsızlıkları ortadan kalkar.  

Oysa kamuya karşı sosyal sorumluluğun yerine getirilmesinde meslek mensubunun mesleki 

bağımsızlığının büyük önemi vardır. Çünkü mükellef bulma, elinde tutma ve ücret kaygısı ile 

hareket eden meslek mensuplarının mükellefin çıkarlarını göz ardı ederek hareket etmesi 

beklenemez. Bu durum mesleki ilke ve tarafsızlıktan uzaklaşmayı da beraberinde 
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getireceğinden bağımsızlık düzeyindeki azalma meslek mensubunun yaptığı işten ötürü 

kendisine olan saygısını olumsuz etkiler (H2). 

2. YÖNTEM  

Muhasebe meslek mensuplarının bağımsızlığının ülke ekonomileri üzerinde önemli etkileri 

vardır. Bu nedenle konuyu ele alan farklı alanlarda yapılmış birçok çalışma söz konusudur. 

Ancak bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının kendine saygı algıları ve bunların 

belirleyicisi olarak meslek odalarından duydukları memnuniyet ve mesleki bağımsızlık 

algılarının tartışılması amaçlanmaktadır. Zira kuruluşların muhasebe politikaları ve vergi 

uygulamaları ve vergi beyanı konusunda söz sahibi olan muhasebe meslek mensuplarının 

mesleki tutum ve davranışlarının anlaşılması akademik yazındaki boşluğun doldurulmasında 

katkı sağlayacaktır. Bu tespitler ışığında çalışmada öncelikle meslek mensuplarının 

bağımsızlığının ölçümünde kullanılmak üzere ücret bağımsızlığı, esneklik ve müşteri 

rotasyonu boyutlarından oluşan bir ölçek önerisi getirilmekte olup, ikinci aşamada meslek 

odasından duyulan memnuniyet ve bağımsızlığın meslek mensuplarının kendilerine 

duydukları mesleki saygı düzeyini nasıl etkilediği incelenmiştir.  

2.1. Örnek ve Veri Toplama  

Bu kapsamda çalışmada Anakara ve İstanbul illerinden elde edilen veriler ilgili şehirlerde 

meslek odasına kayıtlı muhasebecilerden anket yolu ile elde edilmiştir. Katılımcılardan 

toplanan veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Veri toplama sürecinde 

çalışma konusunda bilgilendirilmiş anketörler kullanılmış, rasgele örnekleme yoluyla 

seçilerek ulaşılan meslek mensuplarından çalışmaya katılmayı kabul edenlerden veri 

toplanmıştır. Veri toplama süreci sonunda 73’ü Ankara, 102’si İstanbul olmak üzere 175 

farklı meslek mensubundan veri derlenmiş ve analize dahil edilmiştir.  

Ankete katılan meslek mensuplarının %4,6’sı YMM, %95,4’ü SMMM, %84,4’ü bağımsız 

çalışırken, %15,6’sı bağımlı çalışan meslek mensubundan oluşmaktadır. Katılımcıların 

%19,5’i bayan, %80,5’i erkek katılımcılardan oluşmakta olup, yaşları 27 ile 62 arasında 

değişim göstermektedir. Eğitim durumları dikkate alındığında, katılımcıların %7,2’sinin 

önlisans ve öncesi, %80,4’ünün lisans ve geri kalan %12,4’inin ise lisansüstü eğitime sahip 

olduğu anlaşılmaktadır.  

2.2. Değişkenlerin Ölçümü 

Çalışma kapsamında Mesleki Bağımsızlık düzeyi üç boyutta ele alınmıştır. Bağımsızlığın ilk 

boyutu olan ücret bağımsızlığı meslek mensubunun mükelleften ücret alması nedeni ile ortaya 

çıkar ve mevcutta en önemli bağımlılık unsurudur. Bu amaçla çalışma kapsamında 

katılımcılara ücret bağımsızlığını sağlayacak “Ücretimi mükelleften almam, kamuya karşı 

tarafsızlığımı zedeleyen bir unsurdur”, “Ücretimin maliye tarafından kesilerek tarafıma 

ödenmesi mesleki tarafsızlık açısından faydalı olur”, “Ücretimin maliye tarafından kesilerek 
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tarafıma ödenmesi, asgari ücret tarifesine uyulmamasından kaynaklanan haksız rekabeti 

engeller” ifadelerine katılım düzeyleri sorulmuştur. 5’li Likert ölçeği (1.kesinlikle 

katılmıyorum…..5.kesinlikle katılıyorum) kullanılarak ölçülen sorulara verilen yanıtlar 3 ile 

15 puan arasında yer almaktadır. Ölçekte yer alan sorulara verilen yüksek skorlu yanıtlar 

meslek mensubunun ücret bağımsızlığına yüklediği yüksek önemi skorlu yanıtlar ise bunu 

önemsemediğini yani mesleki bağımsızlığın azaldığını göstermektedir.   

Bağımsızlığın önemli bir diğer boyutu olan esnekliğin ölçümünde ise “Ücretimi zamanında 

veya tam alamamam mükellefe karşı mesleki tutumumu değiştirir”, “Meslek mensupları 

müşteri kaybetme endişesiyle mesleki etik kurallarını esnetebilmektedirler”, “Bağımlı çalışan 

meslek mensuplarının mesleği icra ederken tam tarafsız olabileceklerine inanmıyorum”, 

“Meslek mensupları kişisel yakınlıkları olan müşterilere karşı mesleki etik kurallarında daha 

esnektirler” ifadelerinden oluşan ölçekten yararlanılmıştır. 4 ile 20 puan arasında ölçülen 

ölçekte yer alan sorulara verilen yüksek skorlu yanıtlar katılımcıların esnekliği bağımsızlık ve 

tarafsızlık kaybı olarak gördüklerini önem verdiklerini, düşük skorlu yanıtlar ise mesleki 

esnekliğin olağan kabul edilerek bağımsızlık ve tarafsızlığın azaldığını göstermektedir.  

Mükellef rotasyonu olarak önerilen bağımsızlık boyutunun ölçümünde ise “Mükelleflerin 

mevcut meslek mensupları arasında adil olarak dağıtılması mesleki tarafsızlık açısından 

faydalı olur”, “Meslek mensuplarının (denetim firmalarında olduğu gibi) müşterilerinin, belli 

süreler içinde rotasyona tabi olması gerektiğine inanıyorum” ifadelerine yer verilmiştir. 

Ölçekte verilen yüksek değerli yanıtlar bağımsız denetimde olduğu gibi hizmet süresinin 

sınırlanması ile sağlanacak zorunlu rotasyonun bağımsızlığı artıracağına olan inanca katılımı, 

düşük değerli skorlar ise mevcut durumdaki uzun süreli çalışmanın doğurduğu ilişkisel 

yakınlıktan kaynaklı bağımlılığa olan eğilimi ifade eder. 

Meslek odasından memnuniyetin ölçümünde ise “Bağlı bulunduğu meslek odası işlevini 

hakkıyla yerine getirmektedir”, “Bağlı bulunduğum meslek odasına ödediğim aidatların 

karşılığını hizmetlerle aldığıma inanıyorum”, “TURMOB'un faaliyetleri ve meslek 

mensubuna olan desteğinden memnunum” ifadelerinden oluşan ölçek kullanılmıştır. Ölçekte 

elde edilen yüksek skorlu yanıtlar memnuniyet düzeyindeki artışı, düşük skorlu yanıtlar ise 

azalışı ifade eder. 

Kendine saygı değişkeni Rosenberg’in (1965) benlik saygısı ölçeğinin uyarlanması ile elde 

edilen ölçek yardımıyla ölçülmüştür. Ölçek daha önce tıp alanındaki çalışmada Çuhadaroğlu 

(1986) tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Rosenberg benlik saygısı ölçeği kişinin kendine 

değer verme ve kendini kabul etmeden oluşan öz saygı algısının ölçümüne dönüktür.  Ölçekte 

beş tanesi pozitif (1,2,4,6,7-öz değer) beş tanesi negatif ifade edilen (3,5,8,9,10-öz kabul) 

ifadelerden elde edilen yüksek skorlu yanıtlar kişinin kendisine saygısının yüksek olduğunu, 

düşük skorlu yanıtlar ise düşüklüğünü gösterir.  

Tüm değişkenlerin ölçümünde “1 kesinlikle katılmıyorum … 5 kesinlikle katılıyorum”u 

içeren 5’li Likert ölçek kullanılmıştır. 
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3. BULGULAR  

Araştırma kapsamında veri toplamak için kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin kontrolü 

için faktör ve güvenilirlik analizinden yararlanılmıştır. Faktör analizi (FA) için değişkenler 

faktör analizi modeli oluşturularak test edilmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler için 

yapılan faktör analizi sonucunda Tablo 1’de sunulan standardize yükleme katsayıları ve faktör 

desenine ait güvenirlik (Cronbach Alpha) değerlerine ulaşılmıştır. Tabloda 0,45 ve üstü 

yükleme katsayılarına sahip değerlere yer verilmiştir.  

Tablo 1: Faktör Analizi Standart Faktör Yükleri ve Güvenilirlik Sonuçları 

 
Faktör   

 Bağımsızlık 
Meslek Odasından 

Memnuniyet 
Kendine Saygı   

 
Ücret Esneklik Rotasyon Memnuniyet 

Kendini 

Değerli 

Bulma 

Kendini 

Kabul Etme 

Güvenilirlik 

Cronbach α 

Açıklanan 

Varyans 

S1 ,600          

0,711 %21,007 S2 ,869          

S3 ,853          

S4   ,676        

0,623 %10,685 
S5   ,744        

S6   ,722        

S7   ,514        

S8     ,652      
0,414 %10,096 

S9     ,830      

S1      ,902     

0,873 %23,162 S2       ,911    

S3       ,859    

 Bağımsız Değişkenlere Ait Açıklanan Toplam Varyans %64,950 

S1     ,658  

0,718 %31,809 

S2     ,722  

S4     573  

S6     ,653  

S7     ,720  

S3          ,550 

0,684 %17,365 

S5          ,460 

S8      ,522 

S9      ,836 

S10      ,821 

 Bağımlı Değişkenlere Ait Açıklanan Toplam Varyans %49,179 

 

Faktör analizinde elde edilen bulgular dikkate alındığında, araştırmaya konu olan değişkenlere 

ilişkin soruların gerek yüklenme katsayıları gerek güvenilirlik düzeyleri itibari ile kabul 

edilebilir sınırların genelde üstünde olduğu görülmektedir. Bu durum araştırma tasarımında 

sözü edildiği gibi araştırma modelini çalışma örneklemi açısından teyit etmektedir. Mesleki 
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bağımsızlık için önerilen üç boyutlu faktör yapısının faktör analizinde de ortaya çıktığı 

görülmektedir. Bağımsız değişken olarak analize konu edilen meslek odasından memnuniyet 

algısının da ayrı bir faktör olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bağımlı değişkende ortaya 

çıkan iki boyut literatürde de ifade edilen “kendini değerli bulma” ve “kendini kabul etme” 

boyutlarını açıklamakta ve sonuçlar önceki çalışmaları doğrulamaktadır. 

Faktör analizinde elde edilen bu sonuçların önerilen faktör boyutları ve literatürdeki 

çalışmaları doğrulaması ölçeklerin geçerliliği açısından sorun olmadığına işaret ederken elde 

edilmiş olan güvenilirlik değerleri de kabul edilen genel sınırların içerisindedir.  

Değişkenlere ilişkin korelasyon sonuçlarına göre, genel olarak değişkenler arasında pozitif 

yönlü bir korelasyonun varlığı gözlenmektedir. Kendine saygı değişkeninin alt boyutları 

arasında ters ifadelerden kaynaklı negatif korelasyonun varlığı ölçek güvenilirliği açısından 

da doğrulayıcıdır. Mesleki bağımsızlık algısının önerilen üç alt boyutu arasındaki ikili 

korelasyonların da çok yüksek olmaması ortak varyans paylaşmadıklarının dolayısıyla ölçek 

açısından geçerli ve güvenilir olduklarına işaret eder. 

Tablo 2: Değişkenlere ait temel istatistikler ve korelasyon değerleri 

 

Ücret Esneklik Rotasyon Memnuniyet Kendini  

Değerli  

Bulma 

Kendini  

Kabul  

Etme 
Ortalama 

Std. 

Sapma 

Ücret 1           3,5600 1,03825 

Esneklik ,332** 1         3,3271 0,89926 

Rotasyon ,189* ,216** 1       3,4086 1,03123 

Memnuniyet ,071 -,049 -,073 1     2,7824 0,98118 

Kendini Değerli 

Bulma 

,265** ,026 ,169* ,106 1   4,1383 0,62869 

Kendini Kabul 

Etme 

,067 ,097 -,004 ,210** -,374** 1 1,9800 0,90156 

*. %5, **. %1 düzeyinde anlamlıdır. 

Değişkenler arasında gözlenen anlamlı korelasyonlar dikkate alınarak araştırma modelinin 

testinde regresyon analizinden yararlanılmış ve analizlerde maksimum olasılık yöntemi 

kullanılmış. Bu varsayımlar altında araştırma modelinin ve hipotezlerin test edilmesi için 

uygulanan regresyon analizlerinden aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.  

Katılımcıların kendine saygı algılarının nihai bağımlı değişken olarak ele alındığı regresyon 

modelinde meslek odasından memnuniyet ve bağımsızlık algısının kendine saygı algısı 

üzerindeki etkisi regresyon analizi yardımı ile ele alınmıştır.  İlişkilerin incelenmesinde esas 

alınan regresyon modeli  

  =                                       (1) 

KS : Kendine saygı 
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BAĞ : Bağımsızlık algısı 

MOM : Meslek odasından memnuniyet 

şeklinde ifade edilmiştir. Modele ilişkin bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3: Bağımsız Değişkenlerin Kendine Saygı Algısı Üzerindeki Etkisi 

Model 1 

Katsayılar 

Standardize  

Katsayılar 

  

Model 

İstatistiği 

 

   

 

B Std. Hata Beta t P 

F 

(P) R2 

 

 

Hipotez 

(Sabit) 2,165 ,182   
  14,166 

(0,000) 
0,141 

 

Memnuniyet ,133 ,032 ,294 4,162 ,000 H1 (Kabul) 

Bağımsızlık ,153 ,045 ,241 3,408 ,001 H2 (Kabul) 

Analiz sonuçlarına göre, meslek mensuplarının bağımsızlık algısındaki artış kendine saygı 

algısını 0.241, meslek odasından memnuniyet düzeyleri ise 0,294 standart etki düzeyinde ve 

anlamlı şekilde artırmaktadır. Model bağımlı değişkendeki değişkenliğin %14,1’ini 

açıklamaktadır.  

Model sonuçları dikkate alındığında katılımcılar açısından meslek odasından memnuniyet 

düzeyinin ve bağımsızlık algısı düzeylerinin mesleki açıdan kendilerine saygı düzeylerini 

doğrudan ve anlamlı şekilde olumlu etkilediği görülmektedir. Bulgular H1 ve H2 hipotezlerini 

doğrulamaktadır. 

 SONUÇ 

Çalışmada elde edilen bulgular meslek odalarının üyelerinin memnuniyetine dönük 

faaliyetlerinin meslek mensuplarının kendilerine duydukları saygıyı doğrudan artırdığını 

doğrulamaktadır. Bu kapsamda meslek odalarından beklentilerin odalarca iyi anlaşılması ve 

bu beklentileri karşılamaya dönük işlemler meslek mensuplarının mesleki saygı algıları tatmin 

edeceğinden, işlerinden duydukları tatmin ve memnuniyeti de olumlu etkileyecektir.  

Kendine saygı düzeyi üzerinde etkili olduğu görülen diğer bir değişken ise meslek 

mensuplarının mükelleflerine dönük algıladıkları bağımsızlık düzeyleridir. Meslek 

mensuplarının bağımsızlığını artıran düzenlemeler kendilerine duydukları saygıyı doğrudan 

ve anlamlı şekilde artırmaktadır. Kendine mesleki olarak saygı duyan meslek mensubu 

mesleğe ilişkin ilke ve kuralları daha tarafsız ve kendinden emin uygulayacağından sosyal 

sorumluluğunu da yerine getirecektir.  

Bu kapsamda muhasebe literatüründeki boşluğu doldurmak için meslek mensuplarının 

mükelleflerine ilişkin bağımsızlık düzeyini belirlemek amacıyla önerilen bağımsızlık ölçeği 

üç boyutta ele alınmıştır. Bunlardan ilki mükelleften aldığı ücret nedeni ile ortaya çıkan ücret 
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bağımsızlığını, ikinci boyut mesleki ilkelerin uygulanmasında sağlanan esneklik 

bağımsızlığını, sonuncusu ise uzun süreli müşteri ilişkilerinin doğuracağı ilişkisel bağımlılığı 

ortadan kaldıracak rotasyona dayalı bağımsızlığı ifade etmektedir. Bağımsızlık ölçeği olarak 

önerilen değişkene ilişkin yapılan analizlerden elde edilen bulgular da ileri sürülen alt 

boyutları doğrulayan niteliktedir. Bu çerçevede önerilen ölçeğin mesleki bağımsızlığın algısal 

ölçümünde kullanılabileceği görülmektedir.   
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ABSTRACT: Organizations increasingly recognize the importance of employer brand management to 

attract better employees and use human resources as competitive advantage. In recent years, 

companies even as large and prominent as Akbank have had to learn some hard lessons about how 

quickly negative publicity can harm employer image threatening not only the quality of its workforce 

but also effects its bottom line. The proliferation of media and alternative information resources in past 

two decades, boost in employee expectations, and the growing attention paid to social responsibility 

all place greater focus on the role of organizations to build and maintain strong employer brands. In 

this study we identified important dimensions of employer brand image and used them to discriminate 

between five most admired companies in Turkey. In addition we define methods and procedures for 

identifying the dimensions that attract potential applicants. This methodology can be used by 

companies to assess the image that potential applicants hold of their organization as a place to work.  

Key words: employer brand management, management, brand image 

TÜRKİYEDEKİ “EN İYİ İŞYERLERİNİN” İŞVEREN MARKA İMAJININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

ÖZET: Organizasyonların işveren markası daha nitelikli çalışanların ilgisini çekmek ve insan 

kaynaklarını rekabet avantajı olarak kullanmak konusundaki farkındalıkları giderek artmaktadır. Son 

zamanlarda, Akbank gibi büyük ve tanınmış şirketler bile kötü reklamın sadece işveren markasına 

zarar verebileceğini değil aynı zamanda karlılığıda nekadar çabuk etkileyebileceğini acı tecrübelerle 

öğrenmek zorunda kaldılar. Son yirmi yılda medya ve alternatif bilgi kaynaklarındaki artış, 

çalışanların artan beklentileri, sosyal sorumluluğa artan ilgi, organizasyonların güçlü işveren markası 

oluşturup korumaya daha fazla odaklanmasına sebep oldu. Bu çalışmada işveren markasının önemli 

boyutlarını tanımlanacak ve bu boyutlar Türkiye’de en çok ilgi çeken beş markanın 

karşılaştırılmasında kullanılacaktır. Buna ek olarak potansiyel iş başvurularını çekecek boyutları 

tanımlamak için method ve prosedürler belirlenmiştir. Bu metodoloji, şirketler tarafından başvuru 

sahiplerinin ilgisini organizasyona çekmek için kullanılabilir. 
 

Anahtar kelimeler: işveren markası yönetimi, yönetim, marka imajı 

 

INTRODUCTION 

This paper aims to add to the small but growing literature spanning the fourteen years since 

Barrow (1996) wrote the first academic paper on the approach he had created to the  

management of the employment experience offered by employers for existing and potential 

employees. He used the term “employer brand” to characterize the package of functional, 
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economic and psychological benefits provided by employment and identified with the 

employing firm. His basic premise that people associate functional, economical and 

psychological benefits to jobs and organizations is well supported in the marketing and 

recruiting literature. For example the rational school or “economic man” model of marketing 

suggests that consumers act rationally and try to maximize the benefits while they try to 

minimize the costs (Katz, 1960).  To obtain the desired benefits, they purchase products based 

on instrumental functions such as quality, safety, and comfort (Evans, Foxall, & Jamal, 2009). 

On the other hand, hedonic school suggests that consumers’ motives are emotional in nature 

(Hirschman & Holbrook, 1982). In this perspective, individuals use symbolic criteria such as 

prestige, pride, and desire to express themselves. Behling, Labovitz and Gainer’s (1968) early 

recruiting model is also influential on the employer branding concept. While their objective 

factors theory suggests that applicants’ decisions are based on concrete job and organizational 

attributes, their subjective factors theory argues that applicants make assessments based on 

how well they fit with the organization in terms of personality and values. Besides these 

preliminary models that provide model basis and useful information about employer branding, 

contemporary researchers also supports Barrow’s approach. According to Barber (1998) job 

seekers form beliefs about the potential employers, as consumers form beliefs about products. 

And these beliefs provide the basis for decisions about whether to accept or turn down 

employment offers. Since such beliefs, have similar in structure and impact to produce 

corporate brand images, then human resources (HR) practitioners and researchers can gain 

insights by examining branding principles known to affect job seekers’ employment 

decisions. Thus employer brand image functions define jobs for current employees and job 

seekers and differentiate company’s value proposition (EVP) from competitive EVPs. Keller 

(1993) conceptualizes brand image in two dimensions: the awareness of the brand/employer, 

and the associated knowledge and feelings of the brand/employer. Accordingly, awareness 

can be seen as prerequisite for any brand to be effective. But awareness cannot suffice by 

itself. The power of the employer brand image lies in how current employees and job seekers 

perceive it and what they expect from the brand over time. Thus current employees and job 

seekers’ knowledge and feelings provide the basis for employer brand image formation. At 

the foundation of the concept of employer brand image is an understanding of the attributes 

and the symbolic meanings, current employees and job seekers associate with a company as 

an employer. Hence, we can state that employer brand image includes the attributes and 

symbolic meanings current employees and job seekers associate with a specific employer. 

Nevertheless, company efforts to develop a strong employer image generally fail for the lack 

of congruence between employer brands the attributes and the symbolic meanings and 

employees and job seekers expectations. Study of an employer brand image in accordance 

with current employees’ and job seekers’ expectations, will lead companies one step closer to 

be an “employer of choice”. 

1.CONTEXT AND RATIONALE FOR THE PRESENT STUDY 

In Turkey there have been two general motivations for employer branding practices. One is a 

prestige based motivation to legitimate the role of Human Resources (HR) in business. 
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Despite some differences over time and among countries, it sometimes seems that working in 

HR is a no-win situation. Typically the terms used to describe function; “cost centre”, “back 

office”, “support” etc. evoke something non-essential to the organization’s business and 

therefore lesser value. Furthermore, the role of HR is changing and the services delivered by 

HR are being questioned. Organizations begin to outsource some services which used to be 

HR’s own. It seems that being an HR professional prompts challenges to the role and there are 

endless requirements to prove that value is being added by HR interventions. These pressures 

force HR to be far more strategic, and more businesslike. Employer Brand management may 

be one way to contribute “value” in such circumstances. The importance of the brand is easily 

justified by reference to its added value to companies such as Coca Cola, Microsoft and 

Google, with a recent report estimating Coca Cola brand worth $ 70 billion (Interbrand, 

2010). In practice, several internal processes of these companies synchronize to create an 

external manifestation in the form of a brand. The stronger the synergy between the internal 

processes the higher the chance of the brand getting stronger. It is high time HR professionals 

start looking at how HR processes can be aligned to strengthen the brand.  Simon Barrow 

stated this year that great brands today are built from the inside out and teh process starts at 

the top. 

A second reason for studying employer brand management arises from a strategy-based 

motivation to ensure continuous supply of right talent. In April 2010 Minister of Labour and 

Social Security declared that most important concern of Turkish educational system is that it 

was not designed to develop talent. In May 2010 MÜSİAD (Independent Industrialists and 

Businessmen’s Association) visited TÜSİAD (Turkish Industrialist’s and Businessmen’s 

Association) for the first time, and after their meeting they emphasized the importance of 

increasing human resource quality in order to reduce unemployment. Even after the global 

economic crisis, it seems that the government and business world representatives still 

appreciated the need to focus on “talent” as a key imperative. When the competition for talent 

gets heated, many Turkish companies begin to scramble and cast about for ideas on how to 

attract and retain talented staff. Some just put more time and money into their recruiting 

efforts, which has increased costs but not solved the real issues. On the other hand strong 

employer brands such as Koç Holding, Turkcell and Turkish Airlines attract better applicants 

and shape their expectations about employment (İnce, 2009, 2010). At this juncture the 

importance of employer brand management is increased and becomes one of the hottest needs 

in employment.  

Although employer branding has become a popular topic in the HR practitioner literature, 

empirical research is still relatively scarce. And the lack of academic research on the topic 

raises interesting questions for HR scholars. How can companies assess and enhance their 

employer brand image? Which characteristics of employer brand image distinguish one 

company from another in the eyes of current and potential employees? These are important 

questions and the silence of HR literature forces practitioners to rely on their personal 

experience, myth and intuition. This article develops a comprehensive model to investigate 

employer brand image while at the same time demonstrates its importance for recruitment. 
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2.METHODOLOGY AND ANALYSIS 

As mentioned the purpose of this study is twofold. For this, firstly we identified fundamental 

components of employer brand image. Secondly, we explored how this information can be 

used to assess companies as an employer. In both steps final-year university students were 

taken as potential applicants. We focused on final year students because final year students 

represent the most important applicant segment for Turkish firms.  

Consistent with suggestions of Patton (1990), Breaugh (1983, 1992) and Yıldırım (2002) 

inductive and deductive approaches were used together. By holding focus group interviews 

the employer image dimensions influencing the selections of prospective employers were 

determined. Thereafter these employer image dimensions were validated by implementing the 

expressions to broader sample groups in a questionnaire. In line with Highhouse et al.’s 

(1999) suggestions, discriminant analysis used to define dimensions discriminated between 

companies. Again consistent with Highhouse et al. (1999) mean scores are used to compare 

given importance to each dimension And apart from previous studies logistic regression 

analysis were used to benchmark companies on employer image dimensions. 

2.1.Defining the Dimensions of Employer Brand Image 

The initial step in this study was designed to elicit potential applicants’ vocabulary regarding 

their descriptions of their evaluation criteria and reasons for their employer choice. For this 

purpose, focus group sessions in the form of class discussions were undertaken. In total 60 

final-year students in three different groups participated in interviews. During the interviews, 

the participants encouraged to talk freely, discuss and then identify the reasons for their 

employer choices. Thereafter they were asked to list fundamental factors influencing their 

preferences with their own words. Potential applicants’ expressions were analysed via 

inductive reasoning (see Brady & Cronin, 2002) and resulted 34 items. 

Table 1 Factor Analysis and Reliability Analysis Results (N=274) 

ITEMS Factor 1 Factor 2 Factor 3 
Rational 

Values 

Item Total 

Correlation 

Logo/emblem/colours  ,82  ,64 ,63 

Branch/units' design (building, furnishing etc.)  ,82  ,72 ,72 

Design of the internet system (appearance, functionality 

etc.) 
 ,74  ,70 ,68 

Employees' clothings/appearances  ,53  ,56 ,56 

Physical Working Conditions ,58   ,60 ,62 
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Possibility of Advancement/Promotion ,88   ,75 ,79 

Possibility of Personal Development ,81   ,72 ,75 

Job security/guarantee ,84   ,69 ,73 

Higher salary and more extra possibilities that other 

companies 
,69   ,58 ,62 

Design of products/services   ,85 ,71 ,75 

Quality of products/services   ,90 ,73 ,81 

Different and unique products/services   ,80 ,63 ,73 

Eigenvalues 8,68 1,93 1,60   

Percent of The Variance 41,35 9,17 7,65   

Total Percentage 41,35 50,51 58,16   

α Values ,81 ,82 ,89   

 

Table 1 Factor Analysis and Reliability Analysis Results (continued) 

ITEMS Factor 4 Factor 5 
Rational Values Item Total 

Correlation 

People Management and principles 

of the employer 
,82  ,63 ,59 

Mission(reason of existence) ,79  ,64 ,63 

Past (positive events in the past) ,59  ,55 ,54 

The fundamental values shared with 

the manager and employees 
,66  ,62 ,64 

World-view of managers ,61  ,56 ,60 

Rate of growth  ,78 ,69 ,76 

Monetary/Financial Power  ,93 ,68 ,79 

Profitability Level  ,91 ,65 ,80 

Entrepreneurial Spirit/Form  ,58 ,66 ,71 

Eigenvalues 1,46 ,95   

Percent of The Variance 6,97 4,52   

Total Percentage 65,12 69,64   

α Values ,87 ,88   

 

 

 

 

2.2.Pilot Study 
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In this step the preliminary data were collected from university students. For this, the 

statements obtained from the focus group sessions incorporated into self-administered survey 

and sent to the e-mail addresses of 1000 students studying at 20 different universities in 

Turkey. At first students were asked to state the employer with whom they wished to work 

most, then to indicate the effect of each of 34 items on their preferences. The effects items 

were measured on a 5-point Likert scale where 1 indicates no effect at all and 5 very effective. 

274 students answered the survey, yielding a 27 % response rate.     

In accordance with the suggestions of Dabholkar, Thorpe and Rentz (1996) the exploration of 

underlying structure of the data was carried out through exploratory factor analysis (EFA). 

For this the appropriateness of data for EFA was confirmed with Barlett Test (Chi-Square = 

1490.65; df = 876; sig. 0.000) and Kaiser Meyer Olkin (KMO) Measure of Sampling 

Adequacy index (value of .911). Thereafter the first solution was subjected to oblique rotation 

and a 7-factor-form which explain the 68% of the total variance was obtained. In line with 

Hair, Anderson, Tatham and Black (1988) the items that did not have a loading greater than 

0.5 on any factor or whose communalities were under 0.3 such as 'Nationality', 'Customer 

Group Addressed', 'Environment Policy', 'Geographical Location', 'Qualification of 

Employees', 'Qualification of Managers', 'Possibility of Trip Abroad and Living Abroad' were 

excluded. Factor analysis was repeated by using the scale with 21 items and the results are 

presented on Table 1. Accordingly results showed that the all of the items meet communality 

creation and the loadings associated with all items were above the 0.5 specified criterions.  

2.3.Field Research 

In order to identify The Most Admired Firms in Turkey and also to validate the preliminary 

factor structure a second survey practice comprehending a broader sample was held. In this 

frame, questionnaire forms were sent to e-mail addresses of 113,271 students pursuing a 

major of Economics, Administrative Sciences and Engineering at 98 different universities in 

Turkey. 18,490 survey forms were collected in the returns which occurred in two stages. The 

forms that had fulfilment ratio lower than 90 % were excluded and consequently the sample 

of 13,852 students were obtained.  

After the reliability analysis using the data obtained from field research it was determined that 

the scale consisting 21 items had high internal consistency value as α = 0.933. Further the 

split half reliability test of the 21 items (Guttman Split – half = 0.855, Equal Length Spearman 

Brown = 0.856, ά = 0.879 (for the first 11 items) and ά = 0.877 (for the 10 items in the second 

pie)) showing choice criteria of employer were high, with both parts over the cut-off point of 

0.7 (Churchill, 1979). The confirmatory factor analysis (CFA) was used to test the factor 

structure and examine how well the data set fits the hypothesised factor structure (see Kline 

2005). This was undertaken via the LISREL structural equation modelling (SEM) approach. 

Consistent with Hu and Bentler (1995), model goodness of fit was evaluated through 

Likelihood-ratio Chi-square (P-value), Root of Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA) value, Goodness-of-Fit Index (GFI), the Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), 

the Comparative Fit Index (CFI), and the Normed Fit Index (NFI) measures. The results of the 
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analysis of the model goodness-of-fit are given in Table 2 and show that with regard to fit 

values, all indexes are acceptable. Consequently, since the results indicate appreciable 

goodness-of-fit, it is judged that the structure is well supported. 

As a result five fundamental dimensions of employer brand image (i.e. Pay/Working 

Conditions, Visual Identity, Products/Services, Organizational Culture and Competitive 

Position) were explored after three phases in which the scale was narrowed 34 items to 21 

items.  

Table 2. The Results of Confirmative Factor Analysis (13,852) 

 X
2
(df) P RMSEA GFI AGFI CFI NFI 

 5624.20(179) 0.00 .062 .95 .92 .96 .96 

Acceptance 

Value 
-- -- < .08 >.95 >.90 >.95 >.95 

 

Table 3 presents the descriptive statistics and correlations coefficients between employer 

brand image dimensions. As can be seen from the correlation matrix all dimensions indicates 

positive correlation with each other, ranging from .34 (Visual Identity and Pay/Working 

Conditions) to .67 (Competitive Position and Pay/Working Conditions). While Competitive 

Position stacked out as most influential dimension on applicants company decisions, it is 

followed by Organization Culture. Surprisingly Pay/Working Conditions dimension came 

third in rank, implying that the value of functional attributes were not as overestimated by 

potential applicants as it was thought. While companies’ Products and Services had also 

notable effect on company choice decisions, the effect of Visual Identity came to be 

incremental.  

Table 3. Means, Standard Deviations, Intercorrelations and Reliability Coefficients of EBI Dimensions   

(N = 2,661) 

 M SD 1 2 3 4 5 

1. Pay/Working 

Conditions  
3,67 .61 (.82)     

2. Visual  

Identity 
2,90 .53 .34 (.73)    

3. Products 

Services 
3,48 .59 .56 .39 (.71)   

4. Organizational  

Culture 
3,81 .48 .43 .53 .45 (.72)  

5. Competitive  

Position 
4,07 .64 .67 .37 .62 .49 (.80) 

Note All correlations are significant at p < .001 Measures were rated on a 5-point scale.  

 

2.4.Assessing Employer Brand Image of Most Admired Companies 
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Further analysis were conducted to identify relative importance of each dimension on 

potential applicants’ employer choices. For this we have taken 5 most admired companies in 

Turkey as an analysis unit. Most admired term indicates the choice ratio of each company. 

Accordingly Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell, Turkish Airlines and Unilever were 

investigated.   

To test for differences in level, one way ANOVA were conducted on employer brand 

dimensions by company. To control experimentwise error we used conservative Bonferroni 

correction to arrive at a .01 (.05/5) creation for statistical significance. Table 4 presents 

means, standard deviations and ANOVA results of the ratings students have given to top five 

companies on EBI dimensions. The results indicate that companies were perceived to be 

significantly differentiated from each other on the basis of products/services and 

organizational culture dimensions.  However, the univariate nature of ANOVA limits drawing 

firm conclusions. To identify the dimensions that maximally discriminated among top five 

companies; we conducted a discriminant function analysis. 

Table 4. Comparison of top five firms across instrumental and symbolic attributes   

 Koç Holding 

(N = 705) 

Sabancı 

Holding 

(N = 660) 

Turkcell 

(N = 461) 

Turkish 

Airlines 

(N = 428) 

Unilever 

(N = 407) 

 

F Value  M SD M SD M SD M SD M SD  

Pay/Working Conditions 3,72 0,80 3,49 0,81 3,83 0,79 3,60 0,78 3,77 0,79  < 1
 

Visual  

Identity 
3,08 0,74 2,74 0,74 3,27 0,82 2,97 0,78 2,38 0,74 

 
3,11 

Products 

Services 
3,39 0,81 3,06 0,81 4,02 0,84 3,38 0,81 3,85 0,76 

 
4,56** 

Organizational  

Culture  
4,14 0,71 4,17 0,72 3,67 0,70 3,15 0,68 3,54 0,69 

 
7,85*** 

Competitive  

Position 
4,14 0,83 3,93 0,84 4,65 0,81 3,78 0,79 3,84 0,85 

 
3,29 

    Notes: A Bonferroni correction was used (p = ,05/5 = ,01)   **p < ,01     ***p< ,001 

Discriminant function analysis results are presented in Table 5. Accordingly three 

discriminant functions were significant with the first function accounting for 69 % of variance 

between firms, X
2
 (20) = 111.37, p < .001. The second function explained 17 % of variance 

X
2
 (12) = 34.44, p < .001. The third function accounted for 11 % of variance X

2
 (6) = 13.61, p 

< .05. Within-group structure coefficients > .50 were used to interpret these functions. Results 

indicate that “Organizational Culture” has large loading on first discriminant function, 

“Competitive Position” and “Visual Identity” have large loadings on the second discriminant 

function and “Products/Services” has large loading on third discriminant function. This means 

except “Pay/Working Conditions” all EBI dimensions serve as a point of differentiation.  

We used group centroids to examine which companies were maximally discriminated on 

these dimensions. The group centroids indicate the location of the group on the function 
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(Highhouse et.al., 1999). Accordingly, while Sabancı Holding was at the negative end of the 

first discriminant function (organization culture) Turkish Airlines was at the positive end. For 

second discriminant function (competitive position and Visual identity) Turkcell and 

Unilever, for third discriminant function (Products and Services) Unilever and Turkish 

airlines positioned at extreme ends, indicated that participants perceived these companies as 

being the farthest apart on these dimensions.  

Table 5. Within-Group Structure Coefficients for Discriminant Functions (N = 2,661) 

 
1

st
 Function 2

nd
 Function 3

rd
 Function 

Competitive Position 0,11 0,63 0,56 

Products Services 0,36 0,14 0,75 

Visual Identity 0,13 0,67 -0,16 

Pay/Working Conditions 0,11 0,09 0,26 

Organizational Culture -0,57 0,4 0,41 

    Note: Coefficients > .50 are underlined. 

Although it is important to know which dimensions discriminate among companies, the 

relative effect of each dimension on applicant company choices is of more practical 

significance. Using multinomial logistic regression analysis, we try to find which of the EBI 

dimensions are predictive of employer choice. We compared effect of EBI dimension on 

applicant choice by Wald’s test (see. Hosmer & Lemeshow, 2000). Our analysis of data will 

focus on establishing relationship between the binary choice decision (“1” indicating selection 

of respective company and “0” not to select) and four EBI dimensions that might affected the 

chances of choice. During investigation of determinants of employer choice we consider the 

possibility of interaction effects between EBI dimensions and we entered all four dimensions 

to equations simultaneously. The results are presented in Table 6.   

 

Table 6. Comparison of Top Five Firms Across EBI Dimensions   

 Koç Holding Sabancı Holding Turkcell Turkish Airlines Unilever 

 Exp. Wald Exp. Wald Exp. Wald Exp. Wald Exp. Wald 

Visual  

Identity 
1,02 < 1 -1,84 7,99* 1,67 4,48* 2,06 7,73** 1,26 2,18 

Products 

Services 
-1,44 2,97 -2,16 12,06** 1,69 4,34* 1,42 1,81 4,17 22,01** 

Organizational  

Culture  
2,01 8,55** 3,81 28,85*** -3,37 17,41*** -4,59 25,60*** -1,27 < 1 

Competitive  

Position 
-1,01 < 1 -1,06 < 1 1,92 6,30* -1,17 < 1 -1,80 3,04 

Notes: *p < ,05    **p < ,01     ***p< ,001 

Wald test values show that for Koç Holding only the effect of Organizational Culture 

dimension is significant. Accordingly the odds of selecting Koç Holding 2.2 times higher for 

applicants giving importance to organizational culture. So it can be said organizational culture 
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is an important driving force for Koç Holding. Since other dimensions are non-significant 

their effect can be seen as random. Similarly the chances of selecting Sabancı Holding among 

applicants who gave importance to organization culture is estimated to be 3.8 times that of 

applicants not giving importance to organization culture. Since both companies belong to 

holding sector this similarity can be expected.  

While organizational culture dimension increase likelihood of selection of Koç Holding and 

Sabancı Holding, it has negative effect on Turkcell and Turkish Airlines. Turkcell, the leading 

GSM operator of Turkey is selected for its Visual Identity, Products and Services and 

Competitive Position. This result may have arisen from a massive advertising campaign 

Turkcell initiated against the other GSM operators i.e. Vodafone and Avea. In advertisements, 

emphasis given on product brand could have lessen the effect organization culture.  

For Turkish Airlines the Visual Identity is the sole factor increasing its selection possibility as 

an employer. With additional negative effect of Organization Culture it is thought to be 

interesting to see Turkish Airlines in between most admired companies. In Turkey since 

Turkish Airlines has a no real competitor this result can be seen as normal. More frankly 

applicants who want to work in airlines inevitably select Turkish Airlines inflating its rank.  

Not surprisingly Unilever was stacked out with its “product and services”. Accordingly given 

importance to “product and services” increase likelihood of selecting Unilever approximately 

four times. The other three dimensions has no significant effect on selection of Unilever. 

Since Unilever has many giant sub-brands such as Omo, Lipton, Becel and Signal the parent 

company may fall behind the shadow of these well-known brands. Additionally the existence 

of intense competition and strong competitors may have lessened the effect of Competitive 

Position factor.  

3.DISCUSSION 

The image and reputation aspects of management are Employer brand valuable constructs for 

summarising evaluation of past recruiting activities and for strategic purposes. Recruiting 

managers use it to manage relations with potential applicants. Understanding and correct 

measurement of a construct will increase the effectiveness of recruitment efforts. Our study 

revealed sound factor structure that has not been explored in past research. Based on the large 

percentage of variance in employer brand image dimensions (average R
2
 = .75), it appears 

that employers can benefit by examining firms’ employer brand images as seen by perspective 

applicants. Additionally, we presented a methodology for evaluating the perceived image of 

companies as an employer, which helps managers to choose fine-grained positioning 

strategies that ensure the long term value of their employer brand. Our methodology differs 

from previous approaches (e.g. Highouse et.al., 1999) in that it traces causal relationship 

between employer image dimensions and potential applicants’ initial employer choices. 

Investigating employer image via the causality on initial job choices produced a more fine 

grained differentiation between the various dimensions that make up employer image. In 

doing so our methodology not only shows which dimensions are most essential, but also why 
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they are so central to employer brand. The resulting patterns give HR managers hands-on 

information how to optimise their employer image. 

Our results show that perceived employer image affects employer choice decisions of 

potential applicants. This is in line with previous research indicating that employer’s image 

are related to potential applicants job choice decisions. According to Gatewood, Gowan, 

Lautenschlager (1993) and Lievens, Hoye and Anseel (2007) the more attractive the 

employer’s perceived image is, the likelihood of selection of employer increased. Therefore 

our study confirms the previous research about this topic, while extending the findings to both 

larger and collectivist population.  

Perhaps the most robust finding, emerging form this research is that pay and working 

conditions do not act as a significant discriminator. Accordingly Koç Holding and Sabancı 

Holding differentiate with their strong organizational cultures. Turkcell is selected for its 

Visual Identity, Products and Services and Competitive Position. While Turkish Airlines 

creates impact with its Visual Identity, Unilever puts itself forward with its products and 

services. And none the companies investigated differentiates with pay and working 

conditions.  

 

There are three explanations for this: 

 The extreme caution which employers demonstrate when they describe what makes 

them different. They are much bolder when it comes to describing the points of 

difference for their individual product brands than they are when describing 

themselves as corporate entities. Specific points on basic pay or bonuses are the 

subject of individual discussion. Any reputation for good rewards will be generated by 

employees and social media not by the employer. 

  This is not only about pay. Any study of websites and employment literature will 

confirm how very similar statements can be found among many employers even ones 

with a great marketing reputation. It appears that the rewards for standing out do not 

compensate for the risks and commitments in doing so. 

 The level of confidence in many HR departments may also be responsible for this. 

Standing out requires courage and commitment and, without solid CEO demand to 

make the employment experience truly distinctive HR will tend to play it safe. As a 

result the real differentiators in image and reputation will emerge from the informal 

feedback of individuals and the networks they form part of. 

Next our study found that potential applicants’ employer brand image perceptions are 

differentiated across firms. Although these top five companies have close ratings their 

employer image profiles are quite different. 

These differences will be created, as we have shown, by the products and services the 

employer offers and  by the organisational culture. Now the products and services will often 
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have an overall category reputation rather than impacting an individual employer. Tobacco or 

Defence industries will have an overarching reputation just as fast moving consumer goods 

will have. These are an influence on the employer brand of the whole category not 

specifically one of the employers unless they are resolved to ‘break the mould’  

In terms of organisational culture, respondents in this research are right to rate it as an 

important aspect of employment choice but, for reasons we have already stated, the relaity 

and point of difference will enter the mindsets of potential employees virally rather than 

through the present efforts of recruitment marketing 

CONCLUSİON 

This research tells us that employers need to be stronger and more courageous in both creating 

an employment expereince which is unique and which is a powerful incentive to the people 

they most need. Furthermore, they need to market this expereince as creatively and well 

focused as they do in their product and service offerings. 

A great Employer Brand needs the skills of good brand management to make it truly effective 

ie research to develop the insights, the etting of commercial objectives and a strategy to 

achieve them and implementation which has the necessary innovation, coherence and 

coordination to influence the whole organisation (plus the on going measurement to assess 

and develop )   

In terms of the methodology we used we believe that this demonstrates a new approach. We 

asked university students the companies they would like to work for and describe the factors 

affecting their decisions. Then we validated these factors by using a larger sample and forced 

choice questionnaire. And then we assess the employer brand image of top companies. Our 

study contributes to existing Employer Brand literature in some important ways: 

(a) We used inductive and deductive approaches together in determining employer image 

dimensions, 

(b) we determined discriminative employer image dimensions of Turkish companies, 

(c) we propose methodology on how individual companies benchmark themselves relative to 

competitors on dimensions of employer image 

(d) finally we defined relative effects of each dimensions on job choices of potential 

applicants. This study provides management with an integrated understanding to help to 

orchestrate employer brand management to demonstrate “best place to work” images. 

Furthermore, this study will assist in employer brand and resourcing managers in devising 

sound methodology that will help effectively and efficiently positioning  employer image.  
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ABSTRACT: The main purpose of this study is to observe the interaction between terrorism and 

energy: crude oil and natural gas import in Turkey. It also observes the linkage between terrorism and 

other macroeconomic variables: exchange rate, gross domestic product, foreign direct investment, 

interest rate and inflation rate. Here, the study considers a time series data of macro variables’ growth 

rate which is calculated by using normal growth rate formula. Besides, it runs correlation to find the 

connection between variables using terrorism as an independent and macroeconomic factors as 

dependent variables. The study result shows that terrorism is positively correlated with the import of 

crude oil and natural gas though it is statistically insignificant. In addition, it also demonstrates the 

correlation between terrorism and other macroeconomic variables. Needless to say, these results will 

help the foreign and domestic investors to get an idea about the relationship between terrorism and 

macroeconomic variables in Turkey during 2003 to 2014. However, it is noticeable that consideration 

of refugee crisis and neighbor countries’ political instability might have changed the findings of the 

study.   

Keywords: Terrorism, GTI, Turkey’s economic growth.  

 

 

 INTRODUCTION  

Terrorism- a horrific panic word which leads to drastic changes in the normal way of life and 

living standards, be it economic, social, political sense etc. of any society. Although the 

effects of terrorism are exterminatory in every sector in a society (Waxman, 2011:9), 

considering the relation of terrorism, this term is more related to political phenomena. 

According to Merriam-Webster, “Terrorism means the use of violent acts to frighten the 

people in an area as a way of trying to achieve a political goal.” This political goal is 

responsible for the instability of important macroeconomic variables which lead to changing 

the economic condition of a country. Therefore, this study analyzed the linkage of terrorism 

on macroeconomic factors in Turkey—especially import of crude oil and natural gas—which 

is important for economic growth. 
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According to CIA World Factbook, “Turkey’s consumption of oil and gas is more than its 

production capacity. In 2014, Turkey's total liquid fuels consumption averaged 712,000 b/d 

where more than 90% of total liquid fuels came from imports. Turkey's crude oil imports are 

expected to double over the next decade. In 2014, most of Turkey's crude oil imports came 

from Iraq and Iran with each supplying slightly more than a quarter of the country's crude 

oil.” Now considering natural gas import of Turkey, Russia is the largest supplier, whereas 

Iran, Azerbaijan, and Algeria also play an important role (International Energy Agency). 

According to U.S. Energy Information Administration, “Turkey’s imported natural gas is 

mainly used in the power generation sector, and remaining consumption split evenly between 

building sector (residential and commercial) and industrial sectors.”  

The main goal of this study is to inspect the interaction between terrorism and energy—

especially crude oil and natural gas import along with some important macroeconomic 

factors: Gross Domestic Product (GDP), Foreign Direct Investment (FDI), Exchange Rate 

(XR), interest rate, inflation rate of Turkey’s economy.  

1. LITERATURE REVIEW  

The crucial point of this study is to investigate the relation between terrorism and energy 

especially crude oil and natural gas import and some important macroeconomic variables—

GDP, FDI, XR, interest rate, inflation rate—of Turkey’s economy. There are some studies 

which have analyzed terrorism and Turkey’s economic growth before the economic crisis 

(2001) but this study emphasizes on after crisis which will give real-time information for 

getting a clear view of Turkey’s economy.  

Terrorism may have severe human and economic consequences due to the destruction of 

physical capital, lost lives, higher levels of uncertainty. Considering macroeconomic 

variables, terrorism is correlated with macroeconomic variables (Shahbaz, 2013:1). That’s 

why having a clear idea about the macroeconomic variables helps to understand the study 

precisely. Firstly, Exchange rates—a price of a nation’s currency in terms of another 

currency. Exchange rate (XR) fluctuation or stability determines the quantum and direction of 

foreign trade and commerce. There is a positive correlation between terrorism and exchange 

rate. It means that due to the increase of terrorism, exchange rate also increases as the 

domestic price of foreign currency increases, as consequences currency 

depreciates (Qaiser et al., 2012: 4). Alongside, Inflation is defined as a sustained increase in 

the general level of prices for goods and services which is measured as an annual percentage 

increase. Pursuing sustainability of low inflation reduces the intense of terrorism (Shahbaz, 

2013:1).  In this study, interest rate—a percentage of principal amounts, by a lender to a 

borrower for the use of assets which is typically noted on annual basis—plays an important 

role. Increasing terrorism leads to appreciating interest rate which attracts investors; Central 

Banks increases interest rate for economic stability (Shahbaz, 2013). Together with these 

factors, GDP has a crucial relation with terrorism. Gross domestic product (GDP) is the 

monetary value of all the finished goods and services produced within a country’s borders in a 
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specific time period. Increasing terrorism depreciates the GDP growth rate because of less 

investment which is responsible for less production (Bilgel & Karahasan, 2015).  

Furthermore, terrorism has a negative impact on foreign direct investment (FDI) because of 

declining of investment from foreign investors due to uncertainty (Sandler & Enders, 2008). 

Finally, the import of crude oil and natural gas has a negative relation with terrorism because 

of country’s instability which increases the bargaining power of supplier. Normally, terrorism 

restricts import demand (Estrada, et al., 2015) 

There are some studies which have made analysis about terrorism, economic development as 

well as macroeconomic variables. Among these, a handful studies have focused on the 

relationship between macroeconomic variables—especially import of crude oil and natural 

gas— and terrorism.  

Araz‐Takay, Arin, & Omay (2009) investigated the macroeconomic effects of terror where 

the impact of economic activity on terrorism is significant only in recessionary periods. Bilge 

& Karahasan (2015) investigated the economic costs of Kurdistan Workers’ Party (PKK) 

terrorism, particularly in the Eastern and Southeastern provinces of Turkey by invoking the 

synthetic control method.  Drakos & Kutan (2003) developed a consumer-choice theoretical 

model to test the regional effects of terrorism on competitors’ market shares in the tourism 

sector. Harberger (2003) studied the impact of economic growth on real exchange rate and 

found that there is no systematic connection between economic growth and real exchange 

rate. Kemal & Qadir (2005) analyzed the long-run relationship and the short-run dynamics 

among the three variables. Öcal &Yildirim (2010) analyzed the effects of terrorism on 

economic growth across provinces of Turkey for the time period 1987–2001. Shaffer (2005) 

analyzed Turkey’s energy policies and the political and economic opportunities and 

challenges created for Ankara under tight international energy market conditions. Simon 

(1997) found that exchange rate and current account have direct and positive relationship with 

inflation and both exchange rate and current account are the key factors that immensely affect 

the small economies. Yaya (2009) examined the effects of terrorism on tourism in Turkey. 

The results indicate that there exists a negative but small impact of terrorism, which is 

observed within approximately one year.  Yuan & Guo (2013) studied that both GDP and 

exchange rate have a remarkable influence on the size of foreign exchange reserves and the 

effect of exchange rate on foreign exchange reserve is higher than GDP at mean place and 

middle and lower quantile, smaller than GDP at higher quantile.  

2. HYPOTHESIS 

In alternative hypothesis, terrorism has a correlation with import of crude oil and natural gas, 

GDP, FDI, XR, interest rate, inflation rate, which means, in null hypothesis; there is no 

correlation between terrorism and these macroeconomic variables.  
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3. METHODOLOGY 

For data collection, twelve years secondary data (2003 to 2014) has been taken where 

terrorism—represented by Global Terrorism Index (GTI) score growth rate—is considered as 

an independent and growth rate of import of crude oil, import of natural gas, exchange rate, 

gross domestic product, foreign direct investment, interest rate and inflation rate as dependent 

variables. This data was collected from World Bank data, International Energy Agency, 

Quandl Financial and Economic Data and Institute for Economics & Peace. Alongside, for 

calculating growth rate, the study considers the normal growth rate formula (present year 

value minus previous year value divided by previous year value and then multiplied with 

hundred). Finally, SPSS (version 16.0) has been used for statistical analysis.   

4. FINDINGS AND ANALYSIS 

Economically and geopolitically Turkey plays an important role which bridges Europe and 

Asia where most of the business transactions and geo-culture take place by the way of Silk 

Road (Arslan. R). For that reason, any type of unrest—international or domestic—in Turkey 

affects the international market exceedingly. So, increasing terrorism in Turkey affects not 

only Turkey’s economy itself but also the world economy significantly. This study analyzed 

the relation of Terrorism with Turkey’s economy by in two ways where descriptive analysis 

gives a general idea and statistical analysis represents statistical synopsis. 

4.1 Descriptive Analysis 

For descriptive analysis Table-1 summarizes the Global Terrorism Index (GTI) indicators 

during the period from 2003 to 2014 in Turkey.  

Table-1: Global Terrorism Index (GTI) indicators from 2003 to 2014 in Turkey. 

Year Incidents Fatalities Injuries Property 

2003 17 63 777 48 

2004 24 19 90 54 

2005 35 27 113 79 

2006 36 34 305 68 

2007 25 20 112 31 

2008 28 42 274 62 

2009 13 18 48 35 

2010 19 12 7 37 

2011 50 25 105 70 

2012 131 100 276 172 

2013 34 57 162 62 

2014 68 20 52 105 

Source: Institute for Economics & Peace, Vision of Humanity. 

The table gives an explanation of Global Terrorism Index (GTI) indicators. The first indicator, 

“incidents”, indicates the total number of terrorist attacks in a given year where the low of 17 

attacks was recorded in 2003 with the peak being at 131 in 2012 but over the next years it 
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became less. On the other hand, “fatalities”, indicates a total number of fatalities due to 

terrorist attacks in a given year where the high of 100 fatalities was experienced in the same 

year but that was less in the previous year, then it turned to a downward trend like incidents. 

Now, considering “injuries” which indicates a total number of injuries due to terrorist attacks 

in a given year where the number of maximum injuries was 777 in 2003 which generally 

oscillated in a decreasing manner in the next years. But it is noticeable that during 2010 the 

injuries were at a record low of 7 which was the smallest considering rest of the years. 

Finally, “property”: total property damage due to terrorist attacks in a given year, although it 

was high in 2012 (172 damages) like other indicators, it did not go on a downward trend 

during the next year rather in 2014 it increased up to 105 damages considering 2013.  

Table-2: Macroeconomic variables growth rate from 2003 to 2014 in Turkey.  

Source: International Energy Agency, World Bank data, Quandl Financial and Economic Data 

 

The table gives us an overview of macroeconomic variables growth rate. In 2003, there was a 

negative growth rate of exchange rate
14

 but it6 turned to positive (6.31) in 2006 and peaked in 

2009 then slipped but again started going up. Like exchange rate growth, GDP did not 

experience negative fluctuations during 2003 to 2014 except in 2009 when it experienced 

negative growth rate (-4.8). Now considering foreign direct investment (FDI), since 2003, it 

experienced positive growth dramatically which peaked (347.23) in 2005. Immediately after 

2005, it started to go down and experienced a negative growth rate in the next years with the 

exception of (81.2) in 2011. Now focusing on other two macroeconomic variables; interest 

rate and inflation rate, which also experienced negative growth rate during the year, but it 

bounced back by 83.3 and 16 respectively in 2014, though a dramatic changed happened in 

terms of inflation rate in 2010 and 2012.  

Apparently, based on figure-1, the growth rate of crude oil and natural gas import show 

divergent tendency in 2014 though previous year both were experienced a negative growth 

rate. Actually, considering 2010 growth rate, the import of natural gas increased more than the 

                                                           
14

 Exchange Rate growth rate: Used to refer to appreciation or depreciation of the Turkish lira against the USD where 

negative growth rate means the Turkish lira gained against the USD with the opposite being equally true. 

Year Crude oil 

(Import) 

Natural gas 

(Import) 

Exchange 

rate 

GDP FDI Interest 

rate 

Inflation 

rate 

2003 1.82 20.51 -0.41 5.30 30.13 -35.00 -43.77 

2004 -0.73 4.85 -5.02 9.40 64.07 -30.76 -58.10 

2005 -2.21 22.13 -5.74 8.40 347.23 -25.00 -4.71 

2006 2.88 13.75 6.31 6.90 114.79 29.62 -4.95 

2007 -2.56 18.32 -8.79 4.70 3.53 -10.00 -8.33 

2008 -7.34 2.75 -0.10 0.70 -13.23 -4.76 18.18 

2009 -34.55 -3.55 19.09 -4.80 -59.35 -56.66 -39.42 

2010 19.23 6.15 -3.03 9.20 8.31 7.69 36.50 

2011 6.71 15.26 6.46 8.80 81.25 -17.85 -24.41 

2012 7.71 4.66 12.50 2.10 -33.52 -4.34 36.92 

2013 -4.78 -1.42 6.66 4.20 -3.78 -18.18 -15.73 

2014 -6.22 9.52 13.02 2.90 -35.26 83.33 16.00 
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import of crude oil. Most importantly, import of crude oil plummeted in 2009 which is a 

lowest negative growth rate during 2003 to 2014. 

Figure-1: Growth rate of crude oil and natural gas import from 2003 to 2014 in Turkey. 
 

 

4.2 Statistical Analysis 

Statistical analysis has been applied considering macroeconomic variables such as import of 

crude oil, import of natural gas, exchange rate, GDP, FDI, interest rate and inflation rate 

based on GTI score. Table-3 shows the correlation between GTI score (terrorism) and 

macroeconomic variables. 

Table-3: Correlation between GTI score and macroeconomic variables in Turkey. 

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

Here, the correlation between GTI score and exchange rate is low positive (0.066) 

whereas a very low positive correlation exists between terrorism and GDP, FDI and inflation. 

On the other hand, interest rate is negatively correlated (-0.124) with GTI score. Finally, 

import of crude oil (0.297) and natural gas (0.368) are positively correlated with terrorism. 

But, based on intensity, natural gas import is more positively correlated with terrorism rather 

than crude oil import.  

 

 

                                                           
15

 XR= Exchange Rate, GDP= Gross Domestic Product, FDI= Foreign Direct Investment, CO= Crude Oil, NG= 

Natural Gas 
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Year 

Import of Crude oil and Natural gas (Growth rate) 

Crude oil (Import)

Natural gas (Import)

Variables
15

 GTI 

score 

XR GDP FDI Interest 

rate 

Inflation 

rate 

CO 

(Import) 

NG 

(Import) 

GTI score 1 

XR 0.066 1 

GDP 0.008 -0.659 1 

FDI 0.001 -0.473 0.584 1 

Interest rate -0.124 0.163 0.124 -0.130 1 

Inflation rate 0.009 0.080 -0.048 -0.129 0.584 1 

CO (import) 0.297 -0.469 0.789* 0.213 0.308 0.432 1 

NG (Import) 0.368 -0.536 0.554 0.635 0.100 -0.085 0.397 1 
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 CONCLUSION AND RECOMMENDATION  

Terrorism is a crucial factor for the economy because of its relation to the macroeconomic 

factors. The study has analyzed the relationship between terrorism (GTI score) and 

macroeconomic variables: exchange rate, GDP, FDI, interest rate, inflation rate and import of 

crude oil and natural gas in Turkey’s economy from 2003 to 2014.  Although there are some 

other studies which analyzed Turkey’s economic situation based on macroeconomic variable 

as well as terrorism, the specificity of this study is to analyze the connection of terrorism with 

macroeconomic factors—especially import of crude oil and natural gas—after the grave 

economic crisis (2001) which differentiate this study from others.  

Now considering the relationship, the macroeconomic variables are linked with terrorism 

although the intensity is less in terms of some macroeconomic variables but indeed there is a 

linkage between terrorism and economic activity. Taking Consideration of hypotheses, the 

study rejects the null hypothesis (H0) because there is a correlation between terrorism and 

macroeconomic variables just as a similar research confirmed the linkage between 

macroeconomic variables and terrorism in Pakistan (Shahbaz, 2013:496-506). Furthermore, it 

is noticeable that, normally, increasing terrorism decreases import of crude oil and natural gas 

(Estrada, et al., 2015), but, here—a positive correlation exist between them, means rising 

terrorism increases import of crude oil and natural gas in Turkey. Actually it is a good sign for 

Turkey’s economy but, on the other hand, it creates a dispute about their economic policies 

which creates a platform for questioning.  

In this economic situation, for precaution, Turkey can concentrate on alternatives energy 

sources which will help to stabilize Turkey’s economic growth in future. Actually, for both 

sectors—crude oil and natural gas—they can accentuate on some points. Firstly, creating 

portfolios by negotiating with more suppliers in both sectors can reduce the bargaining power 

of supplier. Secondly, focusing on new alternatives means investing more on innovation in 

energy sectors which will help to minimize the dependency on oil and gas. Thirdly, arranging 

an effective negotiation environment with “Terrorist Groups” (by the Secretary of State, 

USA)—Kurdistan Worker’s Party, Islamic State of Iraq, and the Levant etc. would alleviate 

terroristic events, and that will help to stabilize both sectors (crude oil and natural gas). 

Finally, Turkey can increase awareness among people about the benefits (economic and 

environmental) of solar system, wind turbine, biogas etc. which will make a diversion in the 

energy sector as well as minimize the dependency on oil and gas too.  

Now considering limitations, there are some factors which might influence the findings of this 

study. First, refugee crisis has an intensive impact on Turkey’s economy which is an 

important factor for the economy (Srivastava, 2016). But, it is noticeable that this study did 

not consider the refugee crisis. In addition, the political instability in neighbor countries 

(Syria, Iraq) has not been considered, too. Finally, the 2015 GTI data which has not been 

published yet, that would have given a real-time synopsis about the current economic growth 

in Turkey.  
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In conclusion, there is a relationship between terrorism and Turkey’s economic growth 

considering some important macroeconomic variables such as exchange rate, gross domestic 

product, foreign direct investment, interest rate, inflation rate, especially—import of crude oil 

and natural gas—from 2003 to 2014. Therefore, taking an intensive observation on terrorism 

would accelerate economic stability in Turkey.  
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ÖZET:Yaşamakta olduğumuz dünyada bir taraftan insanlar açlık, yoksulluk gibi nedenlerden 

dolayı acı çekerken diğer taraftan lüks içinde yaşama, israf, daha çok kazanma hırsı gibi durumlarla 

şımarmakta ve yaratılış amacından uzaklaşmaktadır. Oysa insanın yaratılış amacı ona çok kazanmayı 

değil helalinden kazanmayı, hile ve aldatarak iş yapmayı değil doğrulukla işe koyulmayı, cimriliği ve 

israfı değil infakı ve iktisadı emretmektedir. Kur’an, insana bir Müslümanın iktisadi hayatının en az 

inancı ve ibadetleri kadar önemli olduğunu hatırlatmaktadır. Bunun yanında Kur’an, manevi değerler 

kadar maddi değerlerinde, Ahiret kadar dünyanın da önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu 

doğrultuda Kur’an, iktisadî hayata bazı ahlakî düzenlemeler getirmiştir. Bireysel ve toplumsal 

zararından dolayı faizi haram; karşılığında ise alışverişi helal kılmıştır. Sosyal hayatta ve alışverişte 

hile ve aldatmayı yasaklamış; adaletle muameleyi, doğruluğu ve dürüstlüğü tavsiye etmiştir. Bencilliği 

ve mal biriktirme sevgisini bünyesinde barındıran cimriliği yermiş; insanlara yardım etmeyi, infakı, 

zekatı, sadakayı ve karz-ı haseni övmüştür. Birey ve toplumu tatminsizliğe ve kanaatsizliğe sevk eden 

israfı sert bir şekilde kınamış; ölçülü harcamayı ve iktisadı tavsiye etmiştir. Malını fakire fukaraya 

verdikten sonra başa kakmayı ve onları azarlamayı men etmiş; onlara karşı şefkatli ve merhametli 

olmayı salık vermiştir. Böylece Kur’an, iman ve ibadetlerin yanında iktisadi hayatla alakalı değerleri 

de bünyesinde toplamış ve bu hususla da asırlarca insanlara yol göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, İktisat, İsraf, Cimrilik, Ahlak.   

THE FINANCIAL ETHICS IN QUR’AN 

ABSTRACT: In the World that we live in, some people suffer from starvation and poverty, at 

the some time some of mankind live in luxury, get spoiled with the ambition of money making, 

wastefulness so they move away the aim of the creation. İnfact, the purpose of the creation of man is 

not to make a lot of Money, but to earn halal. İt is not work by tricking or cheating but to be honest 

while working. Allah orders aid and saving, not wastefullness. Qur’an reminds that muslims’ 

economic life is at least as important as faith and worship. Besides that, Qur’an takes attention that 

sentimental values are as important as material values and the life of in this world is also as important 

as life after life. In this direction, Qur’an revises some moral arrangements about muslim’s economic 

life. For instance, interest is forbidden by religion because of its individual and social damage; instead 

of interest, shopping is halal. Qur’an also revises that people should act fairly and be honest, in return 

it is forbidden to trick or cheat during shopping and social life. Qur’an criticizes egotism and 

stinginess; however it magnifies aid, prescribed purifying alms (Zakat), charity and loan in Islam. 

Wastefulness is condemned sternly because it makes people dissatisfaction and disbelief. Qur’an says 

people to be economic but not waste their money and time. It is not allowed to reprimand people and 

hurt their feelings after giving zakat and charity; However; it is recommended to act charitably and 

kind-heartedly. So, Qur’an incorporates the values about economic life as well as faith and worship, 

and guides human-being for centuries. 

Key words: Qur’an, economy, wastefulness, stinginess, morality. 
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GİRİŞ:      

Kur’an, Allah’ın insanlığa göndermiş olduğu ve özünde hidayete erdirme vasfını 

taşıyan ilahi kitaptır. Onda gerek bireyin ve gerekse toplumun dünya ve Ahiret hayatını 

ilgilendiren hususlar mevcut olup bunlardan biri de iktisadî hususlardır. Arapça “kasd” 

kökünden türeyen iktisat kelimesi ekonomi kelimesiyle karşılanmaktadır. İktisat kavramının 

birçok tanımı yapılmakla beraber iktisadı şöyle tanımlayabiliriz: “İktisat, insanların 

sınırsız  ihtiyaçlarının  sınırlı kaynaklarla en iyi nasıl karşılanacağını (tatmin edileceğini) 

inceleyen bilim dalıdır” (Erdoğan ve Orhan, 2013: 3-4). Yine iktisat, “Cemiyet halinde 

yaşayan insanların haleti ruhiyesinden doğmuş olmak ve ona makes teşkil etmek şartıyla 

istihsal, tedavül, istihlak ve inkısamı servet ile hizmetlerin mübadelesine hâkim olan 

kanunlardan bahseden bir ilimdir” (Baban, 1942: 21). şeklinde tanımlanmaktadır.  

Ahlak, “hulk” veya “huluk” kelimesinin çoğulu olup “seciye, tabiat, huy” gibi 

anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise ahlak, “insanın iyi ve kötü olarak vasıflandırılmasına 

yol açan manevî nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar 

bütünüdür.” (Çağrıcı, İstanbul: 2/1). Kur’an, bir taraftan insanı en güzel şekilde yarattığını 

(Tin, 4). ve ona kendi ruhundan üflediğini (Hicr, 29) belirtmek suretiyle onun üstünlüğünü 

ortaya koyarken, diğer taraftan da topraktan yaratıldığını belirterek (Fâtır, 11) onun 

beşeriyetine dikkat çekmektedir. Böylece Kur’an, insanın çift kutuplu oluşuna dikkat 

çekmekte, yani iyiliğe de kötülüğe de meyilli bir yapıya sahip olduğunu bildirmektedir 

(Çağrıcı, İstanbul: 2). Nitekim bu durumu Kur’an, “Nefse ve onu düzgün bir biçimde 

şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham 

edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir” (Şems, 7-9). şeklinde ifade 

etmektedir.  

Kur’an; iman, ibadet, ahlak gibi konularda insanı bilgilendirdiği gibi ekonomik 

konularda da neyin yapılıp neyin yapılmaması hususunda insanı bilgilendirmektedir. Bu 

doğrultuda Kur’an, yapılmasını uygun gördüğü tutum ve davranışları “helal”; yapılmasını 

uygun görmediği ve yasakladığı tutum ve davranışları da “haram” olarak nitelendirmektedir. 

Bu anlamda Kur’an, bireyin ve toplumun ekonomik faaliyetlerini de gözetim altında tutmakta 

ve bu faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini tavsiye etmektedir. Ayrıca Kur’an, kâr 

(Bakara, 16), ticaret (Bakara, 16), para (Kehf, 19), fiyat (Bakara, 78), tartı (A’raf, 8), satın 

alma (Bakara, 16) gibi iktisadî kavramları kullanarak konunun önemine dikkat çekmektedir.  

Kur’an, iktisadî hususlarda ilahî ve insanî değerler çerçevesinde hareket etmeyi 

önemsemekte ve bunun gereğini insanlara emretmektedir. Daha fazla üretmeyi veya 

tüketmeyi esas alan “gelişmeden” ziyade “dengeyi” esas almaktadır (Garaudy, 1983: 81). 

Çünkü Kur’an’a göre bu dünya hayatının bir de ahiret hayatı vardır. Bunun için dünya 

hayatında çalışıp kazanan insanın, yaptığı bu fiilleri ne ölçüde ahlakî ilkelere uygun yaptığı da 

onun sorumluluk alanında olacaktır. Yani insan, yaptığı ya da yapmadığı eylemleri dünya- 

ahiret dengesi bağlamında ele alıp değerlendirmek durumundadır (Ayengin, 2003: 656). Biz 
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de bu çalışmamızda iktisadî ahlakı ayetler çerçevesinde ele alarak iktisat-ahlak irtibatı 

bağlamında Kur’an’ın konuya bakış açısını ortaya koymaya çalışacağız. 

KUR’AN’DA İKTİSADÎ AHLAK 

Kur’an, insan tabiatının olumlu özellikleri yanında olumsuz özelliklerini de dile 

getirmektedir. İnsanın nankör olması (Abese, 17), aceleci olması (İsra,11 ), kıskanç olması 

(Al-i İmra, 19), cahil olması (Furkan, 63) gibi bazı olumsuz özellikler bunlardan birkaçıdır. 

Bunun yanında insanın mal düşkünlüğü, cimriliği, bencilliği de insanın olumsuz özellikleri 

arasında yer almaktadır (Bayram, 2005). Aslında Kur’an, bizzat malı kötülememiş tam tersine 

malı bir imtihan aracı olarak sunmuştur. “Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme 

aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır.” (Enfal, 28) ayetinde bu durum ifade 

edilmiştir. Önemli olan o malın helal bir şekilde kazanılıp helal yollardan da harcanmasıdır. 

Fakir ve fukaranın bu malla gözetilmesinin gerekliliğinin bilincinde olunmasıdır (Ayengin, 

2003: 655). iktisadî ahlakla ilgili Kur’an’da yer alan temel ahlakî prensipleri şöyle 

sıralayabiliriz. 

1. Haram-Helal 

Sözlükte “bir şey bir kimseye yasak olmak, yasaklanan, helâl olmayan şey” 

anlamlarını ifade eden haram kelimesi terim olarak “yapılması din tarafından yasaklanan fiil” 

anlamına gelmektedir. (Demirci, 1997: 16/97). Sözlükte “caiz ve serbest olmak, mubah, 

ruhsat vermek, haremden veya ihramdan çıkmak” anlamlarına gelen helâl kelimesi ise terim 

olarak “yapılması dinen serbest olan fiildir.” (Demir, 1998: 17/173). Tanımlardan da 

anlaşılacağı gibi yapılmasına izin verilen şeye helal, yapılmasına izin verilmeyen şeylere de 

haram denilmektedir.  

Kur’an, haram yemeyi alışkanlık haline getirmiş olan Yahudi ve münafıkları 

kınamakta ve şöyle buyurmaktadır: “Onlar, yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. 

Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz 

çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. 

Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever” (Maide, 42). Ayette geçen “suht” kelimesi 

“haram” anlamına gelmektedir. Bu ifade içki, kumar, fuhuş, rüşvet gibi her türlü âdi işlerden 

kazanılmış olan haram parayı ifade etmektedir (Razi, 2000: 11/185). Rüşvet vermek, yetim 

malı yemek gibi haram kılınan hususları ve bunun yanında helal bırakılan birçok hususu 

örnek vermek mümkün olmakla beraber bu kısımda biz, iktisadî hayatta yasaklanan faizi ve 

serbest bırakılan alışverişi Kur’an bağlamında ele alacağız. 

Faiz sözlükte, “fazlalık, nemâ, artma, çoğalma, yükseğe çıkma, serpilip gelişme” gibi 

anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise, “ödünç işlemlerinde ve alışverişte karşılığı 

bulunmayan hakiki veya hükmi fazlalık” anlamına gelmektedir. (Özsoy, 2005: 12/110). Faiz 

ve riba kelimeleri genelde birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir (Mannan, 1980: 

655). 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3093 
 

Faizin gerek fert, gerekse toplum için zararları aşikârdır. Faiz, sermaye sahiplerinin 

yatırım yapmasını engellediği ve kaynakları tam olarak kullanmayı kısıtladığı için işsizliğe 

sebep olmakta, fakirden ziyade zengini daha zengin yapma mantığı üzerine kurulu 

olmasından dolayı dar gelirli olan kimseleri de ezmektedir. Bu nedenle Kur’an, alın teri ve 

emeği esas alan ticareti ve alış verişi helal kılmış, faizi ise haram kılmıştır (Özsoy, 2005: 

12/118). Faizin haram olduğunu alışverişin ise helal olduğunu Kur’an şöyle bildirmektedir: 

“Riba (faiz) yiyen kimseler, şeytan çarpan kimse nasıl kalkarsa ancak öyle kalkarlar. Bu ceza 

onlara, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de 

haram kılmıştır. Bundan böyle her kim, Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizciliğe 

son verirse, geçmişte olanlar kendisine ve hakkındaki hüküm de Allah'a kalmıştır. Her kim de 

yeniden faize dönerse işte onlar cehennem ehlidirler ve orada süresiz kalacaklardır” (Bakara, 

275). Ayette de ifade edildiği gibi Allah faizi yasaklamış, buna mukabil alışverişi serbest 

bırakmıştır. Faiz yiyenleri ise şiddetli bir şekilde tehdit etmiştir. 

Faiz yemek, sadece ondan elde edilen kazançla alınan yiyecek ve içeceklerin 

tüketilmesi değil, aynı zamanda faiz ile alışveriş yapmaktır. Yukarıda geçen ayette faiz 

yemekten maksat da faiz ile alışveriş yapmaktır
 
(Razi, 2000: 7/75). Nitekim Hz. Peygamber 

de bu sadette, “(faiz) yiyen, yediren, şahidi olan, onu yazan ve onu helal sayan 

lanetlenmiştir.” (Tirmizî, Büyü 2(3/512) buyurmaktadır. 

Faizi helal sayan kimseler faiz ile alışverişi kıyaslamışlar ve "alışveriş de faiz gibidir" 

demişlerdir. Bu kimselerin faizi helal sayarken ön plana çıkardıkları şey, alışveriş ile faizi 

kıyaslamalarıdır. Oysaki Allah, “Oysa Allah, alışverişi helal, faizi de haram kılmıştır” 

buyurarak açık nassın kıyasla geri plana itilemeyeceğini, Kur’an’ın haram kıldığı şeyi hiçbir 

şeyin helal kılamayacağını ifade etmektedir. Bununla beraber faizin haram kılınmasının 

sebebi, paradan para kazanmak suretiyle karşılıksız fazladan bir şey kazanmaktır. Oysa 

parayla başka şeyler satın alındığında, parayla mal denk gelmekte ve herhangi bir fazlalık 

ortaya çıkmamaktadır. Bu yüzden de alışveriş helal olmaktadır (Nesefi, 1/80). Ayette faiz ile 

alışveriş arasında kurulan bu ilişki bizi, faizin ne yeni bir değer ne de yeni bir üretim 

yaratmadığı, alışverişin ise tam tersine bir değer ve üretim ortaya koyduğu gerçeğine 

götürmektedir. Aynı zamanda eşit ve iki taraflı risk unsuru taşıyan alışveriş ile eşit olmayan 

ve tek taraflı risk unsuru taşıyan faiz arasındaki mahiyet farkını da ortaya koymaktadır 

(Tabakoğlu, 2003: 69).  

Ayette de ifade edildiği gibi faiz yiyen kimseler, "alışveriş de faiz gibidir" demeleri 

yüzünden kıyamet günü o kimselerin, kabirlerinden şeytanın çarptığı gibi kalkacaklardır. 

Böylece onlar kabirlerinden ya deli olarak kalkacaklar ya da dünya hayatında yedikleri faizin 

karınlarındaki ağırlığı sebebiyle düşe kalka yürüyeceklerdir (Razi, 2000: 7/78-79). 

Kur’an, faizin haram olduğunu bildirdikten sonra sadaka vermenin, Allah yolunda 

infak etmenin önemine dikkat çekmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Allah faizi mahveder, oysa 

sadakaları bereketlendirir. Allah günahta ve inkârda direnen hiç kimseyi sevmez” (Bakara, 

276). Mal hırsıyla insan faize yönelirken malının eksilmesi korkusuyla da sadaka vermekten 
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sakınır. Oysaki Allah, görünüşte artıyormuş gibi görünen faizi mahveder yani bereketini alır. 

Öbür taraftan da görünüşte azalıyormuş gibi görünen sadakaları da bereketlendirir (Taberi, 

1405h: 3/105). Böylece faiz ve sadakanın artma ve eksilme bakımından birbirinin zıddı 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Kur’an, faizle ilgili bütün bu uyarılardan sonra faiz yemeye devam edenleri çok 

şiddetli bir şekilde uyarmakta ve eğer faizden vaz geçmezler ise Allah ve Resul’ü tarafından 

açılacak olan savaştan haberdar olmaları gerçeği kendilerine şöyle bildirilmektedir: “Ey iman 

edenler! Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın, eğer gerçekten müminler iseniz. Eğer 

böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. 

Eğer tevbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezsiniz, haksızlığa da 

uğramazsınız” (Bakara, 278-279). Böylece söz konusu ayete muhatap olan kimseler bütün bu 

tehdit ve uyarılardan sonra faizin peşini bırakmadıkları takdirde en ağır bir şekilde fiziksel ve 

psikolojik cezaya çarptırılacakları ifade edilmektedir. 

Yukardaki ayetlerden de anlaşılacağı üzere Kur’an, çeşitli bireysel ve toplumsal 

zararlarından dolayı faizi yasaklamış, bu yasağa uymayarak faize bulaşanların da dünya ve 

Ahiret hayatında çeşitli cezalara çarptıracağını haber vermiştir. Ancak alışverişi ise serbest 

bırakmış, onu helal olarak nitelendirmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere Kur’an, iktisadî 

hayatta faizle iş yapmayı, faiz yemeyi ahlakî bir davranış olarak görmemiş onu yermiştir. 

Ancak alışverişi övmüş ve onu ahlakî bir çerçeveye oturtturmuştur.    

2. Cimrilik-Cömertlik 

Pintilik ve hasislik anlamlarına gelen cimrilik (Çağrıcı, 1993: 8/4), Kur’an’da “buhl”, 

(Al-i İmran, 180), “şuh” (Teğabün, 16) ve “kutûr” (İsra, 100) kelimeleriyle ifade edilmektedir. 

Şuh, kişiyi mal biriktirme hırsına götüren duygudur (İbn Manzur, 1997: 2/495-496). Buhl, 

bencillik duygusu nedeniyle kişinin cömertlik yapamamasıdı (İbn Manzur, 1997: 11/47). 

Cimriliği alışkanlık haline getiren kimseye de katûr denilir (İbn Manzur, 1997: 5/72-73). 

Kur’an, cimriliğin insan tabiatına yerleşmiş bir huy olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

“(Ey Muhammed!) De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, fakirlik 

korkusunu yine de elden bırakmazdınız." Doğrusu insan çok cimridir” (İsra, 100). Ayet, 

onların ne kadar aşırı mal sevgisine düşkün olduklarını, ne kadar bencil olduklarını ifade 

ederek onların bilinçaltını da yansıtmaktadır. Yine cimriliğin, iman ve ahlak eğitiminden 

yoksun kalan insanlarda ne derece kötü bir ruh halini yansıttığı da ifade edilmektedir 

(Karaman vd., 2008: 3/524). Böylece cimriliğin insan psikolojisinin ayrılmaz bir parçası 

olduğu görülmektedir (Aydın, 1999: 105). Yine cimriliğin hırsla, açgözlülükle ilişkisi olduğu 

gibi boş gururla ve hasetle de ilişkisi vardır (Adler, 234). 

Kur’an, Allah’ın lütfundan verdiği nimetleri ihtiyaç sahiplerine harcamayıp cimrilik 

yapanların kıyamet gününde şiddetli bir azaba çarpılacaklarını şöyle haber vermektedir: 

“Allah'ın, kendilerine lütfundan verdiği nimetlere karşı cimrilik edenler, bunun, kendileri için 

hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o, kendileri için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet 
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gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah 

yaptıklarınızdan haberdardır.” (Al-i İmran, 180). Yine “Onlar ki hem kıskanır, cimrilik 

ederler, hem de herkese cimrilik tavsiye ederler ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği 

nimeti gizlerler. Biz kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırladık” (Nisa, 37). buyurmaktadır. 

Allah’ın kendilerine vermiş olduğu malı, zekat ve sadaka yoluyla insanlar lehine 

harcamayarak cimrilik edenler, bu davranışlarını kendileri için hayır zannetmesinler (Taberi, 

1405h: 9/92). Onlar, “O gün o altın ve gümüşlerin üstü cehennem ateşinde kızdırılacak da 

bunlarla alınları, yanları ve sırtları dağlanacak (onlara): ‘İşte bu kendi canınız için saklayıp 

biriktirdiğiniz şeydir. Haydi, şimdi tadın bakalım şu biriktirdiğiniz şeyin tadını!’ denilecek.” 

(Tevbe, 35) ayetinde de ifade edildiği gibi yaptıkları bu cimriliğin karşılığında Ahiret 

hayatında en ağır şekilde cezalandırılacaklardır.  

İnsanın mal biriktirdikçe hırsının da artacağına ve sonunda bunun insanın bedenini ve 

kalbini yoracağına dikkat çeken müfessir Fahreddin Razi bu durumu şöyle ifade etmektedir:  

İnsan, bir şeyi sevip de, onu daha çok elde eder ve onu elde etmesinden dolayı da çok 

haz ve lezzet duyarsa, o kimsenin ona olan sevgisi daha çok ve meyli de daha güçlü olur. Bu 

sebeple insan, fakir olduğu zaman, sanki o kimse, maldan istifade etme lezzetini tatmamış ve 

o lezzetten habersiz olmuş gibi olur. Binâenaleyh, o kimse az miktar mala sahip olduğunda, 

duyduğu lezzet de o kadar olur; aynı şekilde meyli de bu şekilde olur. Ama onun malı ne 

zaman çoğalırsa, onun o maldan duyduğu lezzet de o kadar fazla olur. Ve onun, o malı 

arzulama ve onu elde etme meyli de o şekilde şiddetli olur. Böylece, çok mal edinmenin, onu 

talep etmedeki hırs ve isteği çoğaltmanın bir sebebi olduğu sabit olur. Bundan dolayı hırs, 

ruhu, bedeni ve kalbini yorar; zararı da büyük olur. Binâenaleyh, insanın kendi nefsini zarara 

sokmaktan kaçınması gerekir (2000: 16/37).  

Görüldüğü gibi Razi, haram olmamasına rağmen insanın mal biriktirme arzusunun 

hırsını arttıracağını ve bu durumun da kendisini farklı yönlerden yıpratacağını ifade 

etmektedir.  

Kur’an, hiçbir ahlakî temeli olmayan cimriliği yermekte; bunun karşısında insanları 

cömert olmaları ve Allah yolunda harcamaları hususunda uyarmaktadır: “İşte sizler, Allah 

yolunda harcamaya çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik 

yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz 

ise fakirsiniz. Eğer O’ndan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de onlar 

sizin gibi olmazlar” (Muhammed, 38). Ayette de ifade edildiği gibi Kur’an, cimriliğin bir 

tarafa bırakılmasını, aksine sahip olunan mallardan infak yapılması gerektiğinin altını 

çizmekte, bunun yapılmaması durunda ise Allah’ın, onlardan daha cömert bir kavmi onların 

yerine ikame edeceğini ifade etmektedir.  

Bir taraftan Kur’an, cimrilik ederek malını Allah yolunda harcamayanları tehdit 

ederken, diğer taraftan da malını her an açık veya gizli bir şekilde Allah yolunda harcayanları 

övmektedir: “Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların 
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Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak 

değillerdir” (Bakara, 274). Mallarını Allah yolunda harcayan kimseler cömertlikte öyle bir 

dereceye ulaşmıştırlar ki, kendilerini herhangi bir durum ve zamanla sınırlandırmadan ihtiyaç 

anında muhtaç olan kimseye yardım ederler (Razi, 2000: 7/74). 

Yukarıda geçen ayetlerden de anlaşılacağı üzere Kur’an, insan tabiatında var olan bu 

cimrilikle mücadele hususunda insanları uyarmakta ve onları, mallarını Allah yolunda sarf 

etmeye davet etmektedir. Cimrilikten kurtulup cömertliğe ulaşmanın yegane yolunu, malını 

Allah yolunda ihtiyaç sahiplerine infak etmek olarak göstermektedir. Böylece insan, malı sarf 

etme hususunda ahlakî bir eyleme girişmiş olacaktır.  

3. İsraf-Mutedil olma 

Sözlükte, “haddi aşma, hata, cehalet, gaflet” gibi anlamlara gelen israf (Kallek, 2001: 

23/180-181),  genel anlamda inanç, söz ve eylemde, belirlenmiş meşru sınırlar dışına çıkmayı, 

özellikle mal ve imkânları gelişigüzel harcamayı ifade etmektedir (İbn Manzur, 9/148-150). 

Kur’an, cimrilik yapmayı yasakladığı gibi israf etmeyi de yasaklamaktadır. Bu durumu 

Kur’an şöyle ifade etmektedir. “O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit 

hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve (her biri) birbirinden 

farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını 

(öşürünü) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez” (En’am, 141). 

Müfessirlere göre bu ayet, Sabit b. Kays ve Muaz b. Cebel’in devşirdikleri mahsulün 

tamamını tasadduk edip ev halkına bir şey bırakmamalarından dolayı nazil olmuştur  

(Kurtubî, 7/110). 

Malın, boş yere saçıp savrulması israf olduğu gibi onun verilmesi gereken yere 

verilmemesi de bir israftır. Konuyla ilgili müfessir Kurtubi şöyle demektedir: “Buna göre 

malın tümünü sadaka olarak vermek ile yoksulların hakkının verilmesini engellemek aynı 

zamanda israf hükmü içerisindedirler. Adil davranmak (dengeli olmak) ise böyle değildir. 

Adil davranan kişi, sadakasını da verir, kendisi ve çoluk çocuğu için de bir şeyler bırakır” 

(7/111). Nitekim “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların 

harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır” (Furkan, 67). ayeti de buna işaret 

etmektedir. Bu sayılan nitelikler yani, malı hususunda ne israf etme, ne de cimrilik etme 

müminlere has özelliklerdir. Zira onlar, “Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) 

olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık…” 

(Bakara, 143) ayetinde de ifade edildiği gibi daima orta yolu tutarlar (Semerkandî, 1/126). 

Yine ayette ifade edilen “vasat ümmet” ten kasıt, her türlü ifrat ve tefritten kaçınan, yani ne 

cimriliğe ne de israfa sapan toplumdur (Karaman ve diğerleri, 2006: 1/229). 

Dolayısıyla Kur’an, bir mümine, her alanda olduğu gibi sosyal ve ekonomik hayatında 

da cimrilikten ve israftan sakınarak bu ikisi arasında dengeli bir hayat yaşamasını 

önermektedir. Aksi takdirde bu kimseler, “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. 

Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü (malını) saçıp savuranlar, şeytanların 
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kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.” (İsra, 26-27) ayetinin de ifade ettiği 

gibi şeytanın kardeşi olma gibi kötü bir vasıfla nitelendirilmiş olurlar (Soysaldı, 2005: 124). 

Nasıl ki Kur’an, cimriliği ahlakî bir değer olarak kabul etmeyip onu yerdiği gibi israfı da 

ahlakî bir değer olarak kabul etmeyip şiddetle reddetmiştir. Hatta malını israf edip saçıp 

savuranları da şeytanın kardeşi olarak nitelendirmiştir. 

5. Hile-Doğruluk 

Sözlükte, “maharet, kurnazlık, çare” gibi anlamlara gelen hile (Köse, 1998: 18/28),  

Kur’an’da farklı kelimelerle karşılanmaktadır. Bu kelimelerden bir tanesi de “tatfîf” tir. Tatfîf 

ise, “ölçü ve tartıda gizlice, çaktırmadan, azıcık eksik vermek” demektir (Razi, 2000: 31/80). 

Kur’ân, ölçü ve tartıda hile yapanları şiddetli bir şekilde tehdit etmekte ve onlar 

hakkında şöyle buyurmaktadır: “Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline! Onlar 

insanlardan (bir şey) ölçüp aldıkları zaman, tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey 

ölçüp, yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar” (Mutaffifin, 1-3). Hz. Peygamber 

Medine’ye hicret ettiğinde Medinelilerin ölçü ve tartıda eksiklik yaptıklarını görmesi üzerine 

bu ayet indirilmiştir. Ayette ifade edilen bu tehdit ve kınama onların fazla alıp eksik 

vermelerinden kaynaklanmaktadır (Razi, 2000: 31/80). 

Kur’an, Medyen kavminin de alışveriş yaparken ölçü ve tartıyı eksik yaptığından 

bahsetmekte ve onları şöyle uyarmaktadır: “Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik): "Ey 

kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden 

açık bir delil geldi: Ölçüyü ve tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin, 

düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın; eğer inanan (insan)lar iseniz, böylesi 

sizin için daha iyidir!” (A’raf, 85). Ayetten de anlaşılacağı gibi şirk ve ticari ahlaksızlık 

yaygın olduğu için Allah, Şuayb’ı (as) onlara peygamber olarak göndermişti (Mevdudî, 1997: 

2/64). 

Buna mukabil Kur’an, sosyal ve ekonomik hayatlarında aldatma ve hileyle iş 

yapmayanları, doğru olanları övmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Allah şöyle diyecek: "Bugün, 

doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür." Onlara içinden ırmaklar akan, içinde 

ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı 

olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır” (Maide, 119). Dolayısıyla dünya hayatında özü, sözü ve 

eylemi doğru olan kimseler, Ahirette de en büyük mükâfatı alacak kimselerdir. 

Ayetlerden de anlaşılacağı gibi Allah, peygamberlerini ve kitaplarını sadece şirk 

bataklığına batan toplumları hidayete ulaştırmak için değil, sosyal ve ahlakî yönden durumları 

çok kötü olan toplumları da hidayete ulaştırmak için göndermiştir. Ölçü ve tartıda sosyal ve 

ekonomik hayatın vaz geçilmez öğelerindendir. Dinamik ve sağlıklı bir toplumda ancak ölçü 

ve tartının doğru yapılmasıyla sağlanabilir. Bunun için Kur’an bu husus üzerinde önemle 

durmuş, kendilerini düzeltmeyenlere ise büyük bir cezayı vadetmiştir.  

6. Zulüm-Adalet 
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Sözlükte, “adalete uymayan hareket, haksızlık, eziyet, işkence” gibi anlamlara gelen 

zulüm (Doğan, 1996: 1168), “bir şeyi eksilterek ya da artırarak veya zaman ve mekânından 

saparak, kendine ait olmayan bir yere koymak” demektir (İsfehanî, 1961: 315). Zulüm, hak ve 

adaletin zıddı olup haksızlık yapmaktır (Ulutürk, 1990: 121). 

İslam alimleri zulmü, Allah ile insan, insan ile insan ve insan ile nefsi arasında olan 

zulüm diye üçe ayırmaktadırlar. Ayrıca Kur’an’da zulüm kavramı itikadî ve amelî açıdan ayrı 

ayrı ele alınmaktadır. Mesela Kur’an, “Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: 

“Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.” (Lokman, 

13). ayetinde de ifade edildiği gibi Allah’a şirk koşmayı itikadî açıdan zulüm olarak 

nitelendirmektedir. (Ulutürk, 1990: 121-129). 

Kur’an, adam öldürmeyi (Maide, 29), hırsızlık yapmayı (Yusuf, 75), yol kesiciliği 

(Ankebut, 29-31) amelî zulüm gördüğü gibi yetim malı yemeyi ve başkasının malını haksız 

yere yemeyi de zulüm olarak görmektedir. Nitekim Kur’an, yetim malı yemenin zulüm olması 

hususunda şöyle buyurmaktadır: “Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, ancak ve ancak 

karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe (cehenneme) 

gireceklerdir”(Nisa, 10). Yine başka bir kimsenin malını haksız yere yemek ile ilgili Kur’an 

şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak 

karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size 

karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem 

ateşine atacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır”(Nisa, 29-30). Ayetlerden de anlaşılacağı üzere 

Allah, hem yetime ait malın, hem de başkasına ait malın haksızlıkla yenilmesini zulüm olarak 

nitelendirmekte, müminlerin böyle bir davranışta olmalarını yasaklamaktadır. 

Buna mukabil Kur’an, adaletli olmayı, adaletten sapmamayı emretmektedir “Yetimin 

malına yaklaşmayın; yalnız erginlik çağına erişinceye kadar (malına) en güzel biçimde 

(yaklaşabilir ve uygun şekilde harcayabilirsiniz). Ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz 

kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da, yakınınız da olsa 

âdil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size 

emretmiştir” (En’am, 152). Ayette de ifade edildiği gibi yetimin malını koruyup gözeten 

kimse fakir ise yetim buluğ çağına ulaşıncaya kadar yetime bakmasının karşılığı olarak o 

maldan belli ölçüde, adaletten ayrılmaksızın yiyebilir (Razi, 2000: 13/192). Görüldüğü gibi 

Kur’an, her alanda olduğu gibi iktisadî hayatla ilgili meselelerde de zulmün kapılarını 

kapamış, adaletin ve hakkaniyetin meşalesini yakmıştır. 

SONUÇ 

Kur’an, insanların dünya ve ahiret saadeti için Allah tarafından gönderilmiş olan ilahi 

kitaptır. O, hidayet edici olmasının yanında birçok alanda da insana yol göstericidir. Bu 

alanlardan bir tanesi de insanların ve toplumların arasında cereyan eden iktisadî hususlardır. 

Kur’an, bu hususların neler olduğunu ve hangi çerçevede nasıl uygulanacağını bildirmiş; Hz. 
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Peygamber ve Müslümanlar da bu hususları ekonomik hayatlarında uygulamaya 

geçirmişlerdir.  

Kur’an, her alanda olduğu gibi iktisadî alanda da Allah’ın emir ve yasaklarının yerine 

getirilmesini, yapılacak ekonomik iş ve eylemlerde ahlakî temelin esas alınmasını önermiştir. 

Bu doğrultuda faizin haram olup onunla işlem yapmanın ahlakî olmadığını, buna mukabil 

alışveriş yapmanın helal ve ahlakî olduğunu bildirmiştir. Yapılacak meşru harcamalarda 

cimrilik yapılmamasını, ancak israftan da şiddetli bir şekilde sakınılmasını tavsiye etmiştir. 

Cimrilik ve israftan sakındıran Kur’an, harcamalarda orta yolu tutmayı emretmiştir. Yine 

yapılacak olan her türlü ekonomik eylemin hile ve haksızlıktan uzak, tam bir adalet duygusu 

içerisinde yerine getirilmesini istemiştir. O halde iktisadî hususlarda Kur’an, haram kazanıp 

haram yemeyi, cimrilik yapmayı, israf etmeyi, hile yapmayı ve haksızlıkla başkasının malını 

ele geçirmeyi ahlakî olarak uygun bulmamış; böyle davrananları cezalandıracağını ilan 

etmiştir. Buna mukabil helal kazanmayı, cömert olmayı, dürüst ve adaletli olmayı ise övmüş; 

böyle davrananların da mükâfatlandırılacaklarını duyurmuştur.  
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ÖZET: Günümüzde dünyada ve Türkiye’de tarım sektörünün pek çok yapısal sorunu vardır. Bu 

alandaki en önemli sorunlardan birisi tarımsal istihdamın yaşlanması ve yerine ikame edilecek vasıflı 

genç işgücünün yeterli düzeyde olmamasıdır. Genç çiftçilerin sorunları kategorize edilmeye 

çalışıldığında; sermaye ve toprak sahipliğinin olmaması, finansmana erişim önündeki engeller, eğitim 

ve teknik bilgi eksikliği, kamusal desteklerden yararlanmadaki engeller, ürün sevk zincirindeki 

aksaklıklar, tarım sektörüne karşı olumsuz bakış açısı, tarım sektöründeki ücret ve gelir düzeylerinin 

tatmin edici bulunmaması, tarım sektörü çalışma koşullarının ağır ve bunun karşılığında elde edilen 

gelirin görece düşük olması olarak sıralanabilmektedir. Genç çiftçilere yönelik devlet desteklerinin 

yakın zamana kadar yetersiz olması ve/veya bunlardan yeterince yararlanılamaması / nasıl 

yararlanılacağının bilinmemesi ise diğer sorun alanlarıdır. Türkiye’de bilimsel tarım metotlarının 

yetersiz uygulanması ve ürün kalitesinde yaşanan sıkıntıların en önemli nedenlerinden birisi tarımda 

sektöründe, yeniliklere açık ve dinamik genç nüfusun yeterince yer almamasıdır. Bu durum aynı 

zamanda üretimde geleneksel yöntemlerin sürmesinde etkili olmaktadır. Tüm bu sorunlara karşı 

geliştirilen çözüm önerisi ise, genç çiftçilerin desteklenmesi olarak düşünülmektedir. Çünkü gençler, 

tarımda farklı ve alternatif ürünlerin yetiştirilmesine, üretimde yeni ve daha çevreci metotların 

kullanılmasına daha yatkındır. Tarımda düzgün ve nitelikli işler yaratılabilirse gençlerin tarım 

sektörüne karşı olumsuz bakışı kırılabilecek ve işsiz durumda olan gençler hem girişimci hem de 

ücretli çalışan olarak sektöre çekilebilecektir. Çalışmada öncelikle genç çiftçi kavramı tanımlanacak 

ve bu bağlamda 18-40 yaş aralığındaki çiftçiler genç çiftçi kabul edilecektir. Bu kabul hem 

Türkiye’deki resmi kurum belgeleriyle hem Avrupa Birliği istatistikleriyle hem de diğer uluslararası 

kurum istatistikleriyle örtüşmektedir. Bu kapsamda, genç çiftçilerin karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları, 

gerekli vasıf ve bilgi düzeyine erişebilmeleri için nasıl bir eğitim sürecinden geçmeleri gerektiği ve 

tarımsal üretimdeki güncel gelişmelere ayak uydurma konusunda mesleki eğitimin rolü çalışmanın 

temel başlıkları arasında yer alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım istihdamı, genç çiftçi, tarımsal mesleki eğitim. 

EVALUATION OF YOUNG FARMER INCENTIVES AND TRAINING PROGRAMS IN 

AGRICULTURE SECTOR 

ABSTRACT: Nowadays, in the world and in Turkey, there have been so many problems in the 

structure of agricultural sector. One of the most important problems is that the workforce in this sector 

is getting older and the qualified labour force isn’t sufficent to substitute when we try to categorize the 

problems of young farmers, we can count as follows; farmers don’t have the land and the capital, the 

obstacles in accessing finance, the lack of educational and technical knowledge, the obstacles in 

utilising the public backing, the troubles in product sending chain, the negative point of view towards 

agricultural sector, the unsatisfactory wage in this sector, hard working conditions but lower prices in 

mailto:banukarakas@gazi.edu.tr
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return. Another trouble is that goverment’s support to the young farmers is not sufficent lately and 

young farmers can not utilize this support enough and also they don’tknow how to utilize this support. 

The most important reason of having troubles in Turkey about applying scientific agricultural methods 

and quality of products is that there aren’t enough dynamic and innovative young population is 

agricultural sector. This situation has an influence on continuning the traditional methods in 

production . It is thought that the solution proposal to all these problems is backing up the young 

farmers. Because youngs are more liable to cultivate different and alternative crops and use new and 

more environmental methods in production. If decent works are created in agriculture, young workers’ 

negative point of wiev towards agricultural sector will be broken and they will be involved in this 

sector both as an entrepreneur and wage earner. In this study, first of all, the concept of young farmer 

will be described and in this context farmers who are between 18 and 40 years old will be accepted as 

young farmers. This acceptance matches up with the offical institution documents in Turkey and also 

both in European Union Statistics and other international institutional statistics. In this context, the 

problems of young farmers and how they should be educated to keep pace with the current 

developments to reach the qualified information level will play part.  

Key Words: Agricultural employment, young farmer, agricultural vocational training. 

GİRİŞ  

Tarım üretimi insan hayatı için her dönem oldukça önemli bir yer tutmuştur.  Çünkü insan 

yaşamının devamını sağlamak için gerekli olan besinler bu alandan elde edilmektedir. 

Dolayısıyla bu durumun farkında olan gelişmiş ülkeler için tarım sektörü hiçbir zaman 

önemini yitirmemiştir. Ancak ülkemizde sosyal bilimler alanında tarımla ilgili çalışmalar 

genellikle ikinci plana atılmakta; mevsimlik işçilik, tarımda aile işçiliği, kayıt dışı çalışma 

gibi sınırlı kapsamlarda ele alınmaktadır. Bu durum istikrarlı bir tarım politikası 

oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Tarımsal teşvikler planlanırken ve değerlendirilirken hangi 

kriterlere göre hareket edileceği net değildir. Çünkü tarım popülist politikalara en açık 

alanlardan birisi olarak görülegelmiştir. Bu bakımdan sektörün ve çiftçilerin sorunlarına kalıcı 

ve yapısal çözümler üretmek gayesi zaman zaman ikinci plana düşebilmektedir. Tarım 

sektörünün sorunları içinden bu çalışmada ele alınanı nüfusun yaşlanması ile birlikte tarımda 

çalışacak vasıflı genç işgücünün yeterli düzeyde olmamasıdır. Bu sorun sadece Türkiye’de 

görülen değil dünya genelinde yaygın bir sorundur. Gelişmekte olan ülkeler bu sorunla baş 

edebilmek için genç çiftçilere yönelik desteklerini mesleki eğitimi de içerecek şekilde dizayn 

etmektedir.  

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Sosyal politikayı ilgilendiren yoksulluk, eşitsizlik, toplumsal hareketler ve çevre gibi 

konularda sağlıklı bir analiz yapabilmek için kırsal kesim ve tarımda meydana gelen 

değişimler oldukça önemli rol oynamaktadır (Keyder ve Yenal, 2015: 20). Tarımla ilgili 

konular tartışılırken tarımın çok fonksiyonluluğu üzerinde önemle durulmaktadır. Bu 

bağlamda; tarım faaliyetleri gıda-giyinme-barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına 

katkı sağlamanın yanında hem Dünyada hem Türkiye’de nüfusun önemli bir bölümünün 

yaşam alanını oluşturmakta ve her şeyden önce bir yaşam ve kültür biçimini de ifade 

etmektedir. Tüm bunların yanında tarım, istihdam sağlama ve ticaret yaratma 

fonksiyonlarından ötürü ekonomiler için de önemli bir alanı teşkil etmektedir (Rehber, 2013: 

9). Zira günümüzde tarım sektörü hala nüfusun önemli bir bölümüne istihdam sağlamaktadır. 
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Dinler, günümüzde tarımın beş temel işlevi olduğundan bahsetmektedir. Bunlar; besin 

ihtiyacını karşılama, sanayiye hammadde temin etme, toplum sağlığını ve ruhsal dengesini 

sağlama, kalkınmanın finansmanını sağlama ve tarım dışı sektörlere işgücü katkısında 

bulunma olarak sıralanmaktadır. (2014: 35-79). Tarım sektörünün bu önemine karşın, 

Türkiye’de tarımsal üretimle ilgili meselelerin üreticilerin karşılaştığı sorunların ve bunların 

sosyal etkilerinin sistematik ve bütüncül bir şekilde ele alındığı çalışmaların sayısının ise 

yetersiz olduğu belirtilmektedir (Keyder ve Yenal, 2015: 15).  

 

Genç çiftçi problemi ise, akademik olarak ele alınırken nüfusun yaşlanması kadar çiftçiliğin 

geleceği ve yapısındaki değişimlerin de dikkate alınması gereken bir kavram olarak 

betimlenmektedir. Genç çiftçilerin desteklenmesiyle yakalanmak istenen, yalnızca sektöre 

girişlerde yaşı genç olanların oranının sayısal olarak artırılması değil; verimlilik artışı, 

inovasyon, daha yüksek üretim düzeyleri ve ekonomik gelişmenin yakalanmasıdır. 

Dolayısıyla kavramın tarım sektörünün geleceğine yönelik bir boyutu vardır (Zagata ve 

Sutherland, 2015: 40). Tarımsal inovasyonun gerçekleştirilmesi için yeni çiftçilere ihtiyaç 

olduğu vurgulanırken bunlardan beklenen ürün farklılaştırması, yeni marketler bulunması, 

çevresel ve sosyal duyarlılığı yüksek olan işletmeler kurulması ve makro anlamda rekabet 

edebilirlik ve sürdürülebilirliğin sağlanması olarak sıralanmaktadır (Zagata ve Sutherland, 

2015: 49). 

 

Mesleki eğitim ise katılımcılarına belli bir mesleğe özgü bilgi ve beceriler kazandırmayı 

amaçlayan eğitim olarak tanımlanmaktadır. Mesleki eğitimin sanayi devriminin bir sonucu 

olarak on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren Amerika, İngiltere ve Batı Avrupa’da ortaya 

çıktığı belirtilmektedir (Aksoy, 2011: 91). Vasıfsız veya düşük vasıflı işgücünün eğitilmesi ve 

onlara belirli beceriler yüklenmesinin gelişmekte olan ülkeler için bir zorunluluk olduğu, 

bunu başaramayan ülkelerin kalkınma sağlayamayacağını belirten görüşler mevcuttur. Tuna 

ve Yalçıntaş, mesleki eğitimin üç boyutu olduğunu ifade etmişlerdir. Buna göre, birinci 

boyutta hiçbir vasfı olmayan veya düşük vasıflı işgücünün yetiştirilmesi, ikinci boyutta 

teknolojik gelişmeler sonucunda sahip olduğu vasıfları yetersiz hale gelen vasıflı işgücünün 

aynı işkolu için vasıflarının yenilenmesi ve son olarak da vasıflı işgücünün farklı mesleklerde 

istihdam edilebilmek adına yeni bir mesleki beceri kazanmalarının sağlanmasıdır (2011: 52-

54). Bu açıdan ele alındığında tarım sektöründe mesleki eğitimin her üç şekilde de 

verilmesinin mümkün olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. 

 

2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TARIM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÖSTERGELER 

 

Tarımsal üretim insan hayatının devamı için zorunludur ve nüfusun artmasıyla birlikte tüm 

dünyada artmıştır. Öte yandan bu üretimin parasal değerinin gayri safi hâsıla içindeki payı 

önemli ölçülerde değildir. Dünya Bankası’nın verilerine göre dünya çapında gayri safi 

hasılanın tarımsal üretimden kaynaklanan kısmı 2000 yılında sadece %5 iken, 2014 yılında 

%4’e düşmüştür. Fakat oransal olarak bu pay azalmakla birlikte tarımsal üretimin parasal 

değeri artmış ve 2000 yılındaki 33 milyar seviyesinden 2014 yılında 78 milyar seviyesine 
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çıkmıştır (http://wdi.worldbank.org/table/4.2, erişim: 08.11.2016).  Avrupa Birliğinde ise 

tarım ve tarımsal gıda endüstrisinin büyüklüğü birliğin gayrı safi hasılasının %6’sını 

oluşturmaktadır (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm, erişim: 

02.11.2016). 

 

Yüksek gelir grubundaki ülkelerde tarım sektörünün istihdam içindeki payı %4’ler 

seviyesinde çoğunlukla da bunun altındadır. Tarım istihdamının Avrupa kıtası ve Orta Asya 

ortalaması ise %8’ler seviyesindedir (http://wdi.worldbank.org/table/3.2, erişim: 02.11.2016). 

Avrupa Birliğinde 12 milyon tam zamanlı çiftçi olduğu belirtilirken, tarım ve tarımsal gıda 

endüstrisinde 46 milyon kişinin istihdam edildiği belirtilmektedir 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm, erişim: 02.11.2016). TÜİK 

verilerine göre, Türkiye’de Temmuz 2016 döneminde istihdam oranı %47 olarak 

gerçekleşmiştir.  Bu dönemde istihdam edilenlerin % 20.7’si tarım, %19’u sanayi, % 7.4’ü 

inşaat, ve %52,9’u ise hizmetler sektöründe yer almıştır 

(http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x,erişim: 

02.11.2016). Türkiye’de azalmakta olan tarım istihdamı yine de halen %20’ler dolayında 

olduğu için gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek bulunmaktadır. 

 

Bu noktada bahsedilmesi gereken bir başka husus kırsal nüfusun azalmasıdır. Türkiye’de 

uygulanan kırsal kalkınma politikalarının sanayi sektörünü içine alması ve miras hukuku 

çerçevesinde parçalanan işletmelerde üretici kesimin gelirlerinin yetersiz kalması gibi 

faktörler ülkemizde kırsal kesimdeki nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının azalmasında 

etkili olmaktadır (Aktaran; Tan vd., 2014: 4). 

 

3. GENÇ ÇİFTÇİ KAVRAMI VE TARIM SEKTÖRÜNDE GENÇLERİN 

DESTEKLENMESİ  

 

Ülkemizde yaygın anlayışa göre, her köylü çiftçi, her çiftçi de köylü olarak 

nitelendirilmektedir. Oysa Eker’e göre, “Köyde yaşayan her insan çiftçi değildir. Çiftçilik bir 

meslek ve sanattır. Eğitim, teknoloji, sermaye, altyapı ve daha birçok faktör gerektirir.” 

(2015: 18). Bu kapsamda yapılan araştırmalar tarım sektöründe faaliyette bulunmak 

isteyenlerin karşılaştığı en büyük zorluklar olarak toprak ve sermayeye erişim meselesini 

ortaya koymaktadır. Toprak ve sermayeye erişim sorunu aşılsa bile üçüncü bir engel daha 

bulunmaktadır. Bu da tarım sektöründe faaliyette bulunmak için gereken beceri ve bilgi 

eksikliğidir (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm, erişim: 

02.11.2016). 

 

İstikrarlı tarımsal üretimin sağlanması için gelişmiş ülkeler tarım sektörünü pek çok açıdan 

desteklemektedirler. Bu destekler bilgi ve beceri eksikliğini ortadan kaldırabilmek için 

mesleki eğitim yönünden, finansal zorlukları ortadan kaldırabilmek için de hibe ve krediler 

yoluyla gerçekleşmektedir.  Tarım sektörü Avrupa Birliği bütçesinden fonlanan tek sektördür. 

Yani AB ülkelerinden birinde tarım sektöründe harcama yapılırken üye ülkenin bütçesinden 

http://wdi.worldbank.org/table/4.2
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm
http://wdi.worldbank.org/table/3.2
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm
http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x,erişim
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm
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değil birlik bütçesinden yararlanılmaktadır. Avrupa Birliğinin bütçesinde tarıma ayırdığı pay 

ise yaklaşık %40’tır (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm, erişim: 

02.11.2016). Avrupa Birliğinde ve diğer gelişmiş ülkelerde tarım faaliyeti son derece ciddi ve 

uzmanlık gerektiren bir faaliyet olarak algılanmakta ve sürekli olarak tarımda inovasyon, yeni 

ürün ve üretim teknikleri ile verimlilik artışları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Dünya’nın en 

önemli tarım üreticilerinden olan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan 

çalışmalar ele alınacaktır. 

 

3.1. Genç Çiftçi Kavramı ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası 

Tarımın sanayileşmesiyle beraber tarım sektörüne yeni girecek olan çiftçilerin sayısının 

düşmesi tahmin edilebilen bir olgu olmakla birlikte, istatistikler sektöre yeni giren gençlerin 

sayısının beklenenin çok altında olduğunu göstermiş ve bunun üzerine Avrupa’da genç çiftçi 

problemi tartışılmaya başlanmıştır. Avrupa’da geçtiğimiz yıllarda 3 milyondan fazla çiftçinin 

kaybedildiği belirtilmektedir. Genel anlamıyla bu problemle kastedilen, nüfusun 

yaşlanmasıyla beraber kırsal alanda yaşayan ve çoğunlukla tarım sektöründe çalışan bireylerin 

çalışmayı bırakması ve yerlerine ikame edilecek genç çiftçilerin az sayıda olmasıdır Sektöre 

yeni giren genç çiftçilerin sayısının azlığı yanında hâlihazırdaki çiftlik sahiplerinin önemli bir 

oranının 65 yaş üzerinde olması genç çiftçi probleminin istatistiksel bir diğer kanıtı olarak 

sunulmaktadır. Zagata ve Sutherland bu bağlamda, Avrupa ülkeleri arasında farklılıklardan 

söz etmektedir. Almanya, Fransa, İsviçre, Finlandiya, Avusturya, Çek C. ve Polonya’da genç 

çiftçi açığı bulunmazken; küçük ölçekli çiftliklerin yaygın olduğu İtalya, Portekiz, Romanya 

ve Yunanistan gibi ülkelerde bu açık belirgin şekildedir (2015: 39-43). Bu ülke farklılıklarına 

rağmen Avrupa Birliği istatistiklerine bakıldığında, Birlik genelinde tarım sektörü istihdamı 

içinde 35 yaşın altındaki çiftçilerin payı %6 iken, 65 yaş ve üzerindekilerin payı ise %30’dur 

(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm, erişim: 02.11.2016).  

 

Yukarıda anılan gerekçelerle, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasının (Common 

Agricultural Policy: CAP) 2013 yılında gerçekleştirilen reformla birlikte 2014-2020 

döneminde genç çiftçilerin desteklenmesine odaklandığı belirtilebilir. Avrupa Birliğinin Ortak 

Tarım Politikasının 112 numaralı tedbiri yeni çiftliklerin kurulmasının sağlanmasını 

düzenlemektedir. İlgili tedbirde, teşvik alacak olan yararlanıcıların 40 yaşın altında olması 

gerektiği belirtilmektedir. Diğer şartlar ise, ilk defa tarım işletmesi kuracak olmak, gerekli 

beceri ve yetkinliklere sahip olmak ve bir iş planı sunmaktır. CAP Reformu doğrudan 

desteklemelerde birtakım değişiklikler getirmektedir. En önemli değişiklik genç çiftçilere 

yapılacak olan destekleme miktarının %25’ine kadar olan kısmının işin kuruluşuyla birlikte 

ilk 5 yıl içinde ödenmesidir. Doğrudan ödemeler çiftçiler için önemli desteklerin başında 

gelmektedir. Buna göre AB’de doğrudan ödemelerin tarımsal gelirler içinde ortalama %30’lar 

seviyesinde seyrettiği fakat ekonomik kriz neticesinde tarımsal gelirler azaldığı için bu 

ödemelerin nispi ağırlığının arttığı ve bazı yerlerde %60’lara kadar çıktığı belirtilmektedir. 

Öte yandan bu destekler bazı katı kurallara bağlanmıştır. Çevresel hassasiyetler ve gıda 

güvenliği başta olmak üzere, bitki ve hayvan sağlığı, toprağın korunması ve verimli üretim 

biçimleri doğrudan desteklemelerin şartları arasındadır. Bu konularda getirilen kuralları ihlal 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm
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ettiği belirlenen yararlanıcılar ödemenin kesilmesi ve başka cezalarla karşı karşıya 

kalabilmektedir (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm, erişim: 

02.11.2016). 

 

Genç çiftçilerin Birlik politikalarıyla desteklenmesi, konuya ilişkin akademik araştırmaları da 

teşvik etmiştir. Bu kapsamda, genç çiftçilerin yönettiği çiftliklerin daha modernize ve karlı 

işletmeler olduğunu ortaya koyan istatistiksel analizler bulunmaktadır. Yaş ve çiftlik 

büyüklüğü ile yaş ve verimlilik ilişkisini ele alarak gerçekleştirdikleri istatistiksel analizde 

Zagata ve Sutherland, özellikle yaş ve işletme ölçeği arasında bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Sürdürülebilirlik, yeni ve verimli tarım uygulamaları, organik tarım ve hayvan refahı 

bakımından yaşın önemli bir faktör olduğunu ortaya koyan diğer çalışmalar da bulunmaktadır 

(2015: 39-40). 

 

Avrupa Birliği bu desteklerin yanı sıra eğitim amaçlı çiftçi değişim programı uygulamaya 

koymuştur. Bu programın geliştirilmesi aşamasında, 28 Avrupa Birliği ülkesinde (EU-28) 

2205 genç çiftçi ile yapılan anket ve bunun yanında sektör paydaşları ile yapılan 

derinlemesine görüşmelerden edinilen bulgularla genç çiftçilerin ihtiyaçları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre en çok ihtiyaç duyulan husus toprağa erişimdir. 

Bundan hemen sonra en önemli ihtiyaçlar olarak ise; sübvansiyon ve kredi ihtiyacı ile kalifiye 

işgücü ihtiyacı gelmektedir. Yeni bilgilere erişim ve eğitim ihtiyacı da önemli ihtiyaçlar 

arasında sayılmaktadır. Bilginin kaynakları ise diğer çiftçiler ve tarım örgütleri başta olmak 

üzere ile birlikte okullar, eğitim merkezleri, veterinerler, tarım danışmanları ve yerel ve 

merkezi yönetimler gibi çok çeşitli olarak ortaya çıkmaktadır (De Lauwere, 2015: 3). Sözü 

edilen araştırma sonuçlarına göre, genç çiftçilerin bilgi ihtiyaçları şu maddeler halinde 

sıralanmaktadır (De Lauwere, 2015: 7): 

 Teknik bilgi, 

 Çiftlik stratejisi geliştirme becerisi, 

 Teşvik, sübvansiyonlar ve krediye başvurma becerileri, 

 Finansal beceriler, 

 Yönetim becerileri, 

 İletişim becerileri, 

 Ağ (network) oluşturma becerileri, 

 Çevre ve doğal kaynak yönetimi becerisi, 

 Pazarlama becerileri, 

 Hayvan refahını geliştirme becerisi, 

 Yabancı dil. 

 

Yukarıda anlatılanlardan hareketle Avrupa Birliği için tarımın çok önemli olduğu ve tarım 

istihdamının geliştirilmesi için finansal desteklerle birlikte çok yönlü, genç çiftçilerin 

ihtiyaçlarını dikkate alan ve sonuç olarak Birliğin tarım politikasına uygun mesleki eğitim 

programlarının dizayn edilmeye çalışıldığını söylemek mümkündür. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_en.htm
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3.2. Amerika Birleşik Devletlerinde Tarım Sektörü ve Genç Çiftçiler 

 

Amerikan ekonomisinde geleneksel olarak tarım faaliyetlerine özel bir önem verildiği 

görülmektedir. Dünyanın en büyük tarım üreticilerinden birisi konumunda olan ülke halen 

büyük yatırımlar ve nitelikli işçi kullanımını sürdürerek tarım üretimini geliştirmeye devam 

etmektedir. ABD’de tarım sektöründe bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin üretimde etkin 

biçimde kullanıldığı ve yeni ürün ile üretim yöntemleri geliştirilmesine çalışıldığını da 

söylemek mümkündür. Her ne kadar bazı dönemlerde tarımsal fiyat destekleri azaltılmaya ve 

kaldırılmaya istenmişse de tarım üretiminin ekonomik krizlerden etkilenmemesi için destekler 

sürdürülmüştür. Günümüzde gelinen noktada ABD tarımını tanımlarken tarımsal işletme 

(agribusiness) kavramı kullanılmaktadır. Bu kavramla ifade edilmek istenen husus büyük 

çiftliklerin birer şirket haline gelmesidir. Bu bakımdan ABD tarım sektörü için; 

Avrupa’dakine benzer biçimde az sayıda çok büyük işletmelerin varlığından söz etmek 

mümkündür (http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Ekonomi.htm, erişim: 

06.11.2016). 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde genç çiftçilere yönelik destekler incelendiğinde, eyaletler 

arasında farklı ve çok çeşitli uygulamalar olduğu görülmektedir. Ülke genelinde olmamakla 

birlikte çeşitli eyaletlerde yürürlükte olan bu uygulamalar; genç çiftçi hibeleri, organik tarım 

hibeleri, genç çiftçiler için uygun krediler ve tarım eğitimi almak isteyen gençlere yönelik 

burslar olarak sıralanabilir. Tüm bunlara ek olarak en dikkat çekici uygulamalardan birisi ise 

kırsal alanda yaşayan 10-20 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik gelir getirici tarım 

projelerine verilen borç niteliğinde desteklerdir (http://foodtank.com/news/2015/05/ten-

financial-resources-for-new-and-beginning-farmers, erişim: 09.11.2016). 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde tarım alanında mesleki eğitim, iş başı eğitim programları, 

workshoplar, online eğitimler Tarım Bakanlığının (USDA) düzenlediği ve diğer kurumların 

düzenlediği eğitimler olarak ikiye ayrılabilir. Bu kapsamda USDA’nın düzenlediği eğitimlere 

bakıldığında, lisans ve lisansüstü eğitimler hariç tutulduğunda, üniversite ve kolejlerin 

düzenledikleri sertifika programları, yine çoğunlukla üniversiteler ve okullar bünyesinde 

kurulan eğitim çiftliklerinde düzenlenen iş başı eğitimleri gerek konuyla ilgili öğrencilere 

gerekse herkese açık eğitim programları, yaz okulları, workshoplar ve staj olanakları gibi 

eğitimler oldukları görülmektedir (https://nifa.usda.gov/education, erişim: 06.11.2016). 

Bunların yanı sıra ABD Çalışma Bakanlığı bünyesinde özellikle bu alandaki gençlere yönelik 

olmak üzere sektördeki iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili online eğitim modülleri yer 

almaktadır (https://www.osha.gov/SLTC/youth/agriculture/workers.html , erişim:07.11.2016). 

 

ABD’de 2008 yılında kurulan Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü’nü tüm bu eğitimlerin 

düzenlenmesi ile ilgili olarak bir çatı kurum işlevi gördüğünü söylemek mümkündür. Bu 

kurum, eğitim ihtiyacını belirleme, kurumlar arası işbirliği yapma, gelişmiş tarım 

uygulamaları ve yüksek teknoloji kullanılarak tarımsal faaliyette bulunma konusunda 

eğiticilerin eğitimi gibi faaliyetleri gerçekleştirmekle birlikte, bireylere staj ve işbaşı 

http://www.usemb-ankara.org.tr/ABDAnaHatlar/Ekonomi.htm
http://foodtank.com/news/2015/05/ten-financial-resources-for-new-and-beginning-farmers
http://foodtank.com/news/2015/05/ten-financial-resources-for-new-and-beginning-farmers
https://nifa.usda.gov/education
https://www.osha.gov/SLTC/youth/agriculture/workers.html
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eğitimleri olanakları sağlama ve işe yerleştirme de yapmaktadır. Kurum tarım, gıda ve çevre 

konusunda yenilikçi yöntemler geliştirme amacına hizmet etmektedir (https://nifa.usda.gov/, 

erişim: 09.11.2016). 1998 yılında kurulan SARE (Sürdürülebilir Tarım Araştırma ve Eğitim 

Merkezi) ise ülke çapında hibe ve eğitim programları düzenlemektedir. Kuruluşundan bu yana 

5000’den fazla projeye hibe desteği sağlayan kurumun desteklediği projeler, çiftliklerde 

yenilenebilir enerji kullanımından pazarlamaya kadar çok geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. 

Bu hibelerden çiftçilerle birlikte, tarım örgütleri, tarım eğitmenleri ve araştırmacıları da 

yararlanabilmektedir. Tarımsal üretim konusunda yenilikçi bir fikri olan ve bunu test etmek 

isteyen çiftçilere yönelik teknik danışmanlık ve hibe desteği ile bu fikrin denenmesi ve 

sonuçlarının da tüm toplumla paylaşılmasının sağlanması kurumun amacını oluşturmaktadır 

(http://www.sare.org/About-SARE, erişim: 06.11.2016). 

 

Tüm bunlara ek olarak ABD’de tarım eğitimi konusunda bilgi sistemleri üzerinden de veri 

toplanması ve planlamanın buna göre yapılması söz konusudur. Bakanlık bünyesinde 

oluşturulan FAEIS (Gıda ve Tarım Eğitimi Bilgi Sistemi) ile ülke çapında yükseköğrenim 

düzeyinde, program sayısı, öğrenci ve mezun sayıları, eğitmen sayıları vb. bilgiler sürekli 

olarak izlenmektedir. Bu noktada son yıllarda Amerikan üniversitelerinde tarım programlarına 

kayıt olanların sayılarının yaklaşık %20 dolayında arttığı belirtilmektedir. 2012 yılında 

ABD’de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre; tarım ve doğal kaynaklar alanındaki 

programlardan mezun gençler arasında işsizlik oranı %7 olarak ortaya çıkmış ve 16 program 

arasında işsizlik oranı en düşük üçüncü program olmuştur (The Daily Gazette, Feb. 20, 2013 – 

Morecollegestudentsturningtoagricultureprogramshttp://www.dailygazette.com/news/2013/fe

b/20/more-college-students-turning-agriculture-programs/?print , erişim: 06.11.2016). 

 

4. TÜRKİYE’DE GENÇLERE YÖNELİK TARIM TEŞVİKLERİ VE MESLEKİ 

EĞİTİM PROGRAMLARI 

 

Türkiye’de tarım sektörüne yönelik farklı destekleme uygulamalarından söz etmek 

mümkündür.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurmuş olduğu Çiftçi Kayıt Sistemine 

kayıt yaptıran çiftçiler doğrudan destek kapsamında alan bazlı desteklerden, biyolojik ve 

biyoteknik mücadele desteğinden, fark ödemesi desteklerinden, hayvancılık 

desteklemelerinden ve diğer tarımsal amaçlı desteklerden yararlanma imkânına sahip 

bulunmaktadırlar. Diğer destekler arasında Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması 

Destekleri, yurtiçi sertifikalı fide, fidan ve tohum kullanma ve üretim destekleri 

bulunmaktadır. 

(http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler, 

erişim: 09.11.2016). Uygulanan bu çok çeşitli destekleme biçimlerinin etkinliğinin ölçüldüğü 

çalışmaların yetersizliği ise, konunun uzmanları tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. 

Bununla birlikte gelişmiş ülkelere kıyasla desteklerin düşük olduğu, desteklerden yararlanma 

aşamasında uzun ve zahmetli bürokratik işlemlerin varlığı ve desteklerden %4 oranında stopaj 

kesintisi –kaynağında vergi alınması- uygulaması diğer eleştiri noktaları olarak 

sıralanmaktadır (Bayraktar, 2016: 30-31). 

https://nifa.usda.gov/
http://www.sare.org/About-SARE
http://www.dailygazette.com/news/2013/feb/20/more-college-students-turning-agriculture-programs/?print
http://www.dailygazette.com/news/2013/feb/20/more-college-students-turning-agriculture-programs/?print
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Diger-Tarimsal-Amacli-Destekler
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Türkiye’de gençlerin tarım alanında desteklenmesinin Avrupa Birliğindeki gelişmelere paralel 

seyrettiği söylenebilir. 2013 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İŞKUR ve 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında kırsal kesimde 

yaşayan genç çiftçilere mesleki eğitim verilmesi yoluyla teknolojik yeniliklere ve verimli 

üretim tekniklerine ulaşılması hedefi taşıyan bir proje başlatmışlardır. Bu kapsamda il ve ilçe 

merkezlerinde çeşitli dallarda İŞKUR tarafından mesleki eğitimiler ve sertifika programları 

düzenlenmiştir 

(http://www.tzob.org.tr/Portals/0/Dokumanlar/Projeler/tarimsal_nufus_genclesiyor_projesi.pd

f, erişim: 9.11.2016). 

 

Tarım sektörü desteklerinden ayrı olarak genç çiftçilerin finansal olarak desteklenmesi, 2016 

yılında Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 

Projesiyle birlikte uygulanmaya başlamıştır. Buna göre, genç çiftçi kırsal alanda ikamet eden 

ve tarımsal faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen 18-40 yaş arası kişiler olarak 

tanımlanmaktadır. Projeleri değerlendirme komisyonu tarafından yeterli bulunan genç 

çiftçilerle en fazla 30.000 TL’lik hibe sözleşmeleri yapılma imkânı bulunmaktadır. Proje 

uygulama rehberinde hayvancılıktan bitkisel üretime kadar çeşitli dallarda Bakanlık tavsiye 

projelerde bulunmaktadır. Hibeden yararlanmak isteyenlerde aranan özellikler ise; örgün 

eğitime devam ediyor olmamak, ücretli çalışıyor olmamak, KDV, gerçek ve basit usulde vergi 

mükellefi olmamak, başvuru yapılan projeyle Bakanlıkça verilen bir başka hibeden 

yararlanmış olmamak şeklinde sıralanmaktadır 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2.htm, erişim: 07.11.2016). 

 

Hibe desteğine ek olarak Ziraat Bankası, Bakanlığın belirlediği hibe miktarının 3 katına kadar 

proje kredisi ve bu miktar kadar ayrıca işletme kredisi sağlamaktadır. Örneğin; Bakanlıkça 

20.000 TL hibe desteği kazanan genç çiftçi, Ziraat Bankasından 60.000 TL proje ve ayrıca 

60.000 TL işletme kredisi kullanabilecektir. Öte yandan krediye konu olabilecek yatırım 

alanları ise sınırlı olarak Bankaca belirlenmiştir. Dolayısıyla genç çiftçinin kullanabileceği en 

yüksek kredi miktarı 180.000 

TL’dir(http://www.ziraat.com.tr/tr/Tarimsal/DigerKredilerimiz/Pages/GencCiftciKredisi.aspx, 

erişim: 08.11.2016). 

 

Türkiye’de tarım sektöründe mesleki eğitim ele alındığında, 19. yüzyıla kadar gitmek 

mümkündür (Rehber, 2013: 12). Modernleşme ile birlikte Osmanlı devletinde mesleki eğitime 

yönelik ilk yatırım ve harcamalar 18.yüzyıl sonlarında askeri alanda yapılan yatırımlar ile 

başlamıştır. Tanzimatla birlikte bu yatırımlar iktisadi hayatı ilgilendiren tüm alanlara 

yayılmıştır. Bu kapsamda, 1840’lı yıllarda tarım alanında mesleki eğitim veren okulların 

açıldığı görülmektedir. Tarımsal üretimin modernize edilmesi amacıyla 1848 yılında Ziraat 

Mektebi kurulmuştur (Yıldırım ve Şahin, 2015: 83-85). Takip eden dönemde 1884 yılında 

İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi açılmıştır. 1891 yılında ise Hamidiye Ziraat mektepleri 

kurularak vilayetlerde teorik ve pratik anlamda tarımsal mesleki eğitim verilmesi 

http://www.tzob.org.tr/Portals/0/Dokumanlar/Projeler/tarimsal_nufus_genclesiyor_projesi.pdf
http://www.tzob.org.tr/Portals/0/Dokumanlar/Projeler/tarimsal_nufus_genclesiyor_projesi.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2.htm
http://www.ziraat.com.tr/tr/Tarimsal/DigerKredilerimiz/Pages/GencCiftciKredisi.aspx
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amaçlanmıştır. İlerleyen süreçte pek çok tarım okulu kurulmuş ve okulların kuruluşunda 

bölgelerin tarımsal karakteri göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin; ipekçilik Bursa’da daha 

yaygın yapıldığından bu üretimin daha verimli yapılabilmesi için 1887 yılında Bursa’da Darül 

Harir Okulu kurulmuştur (Yıldırım ve Şahin, 2015:85).   Ancak kurulan bu okulların tarım 

alanında nitelikli işgücü yarattığını söylemek oldukça zordur. Zira, Adana’da modern tarım 

yapılabilmesi amacıyla ithal edilen lokomotif ve çeşitli harman makineleri kalifiye işgücü 

yetersizliği nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir (Yıldırım ve Şahin, 2015:81). Günümüzde 

tarımda mesleki eğitim süreci, ziraat fakültelerini bitiren ziraat mühendislerinden 

başlamaktadır. Bahsi geçen bu süreç,  meslek yüksekokulları ve meslek liselerinde eğitim 

gören teknisyen ve tekniker ile devam etmekte ve çiftçi eğitimi ile son bulmaktadır. (TOBB, 

2013: 2). Günümüzde her geçen yıl daha çok gelişen ve aynı ölçüde karışık hale gelen tarım 

teknoloji ve uygulamalarını kullanabilecek nitelikli genç çiftçilere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın 

büyük ölçüde mesleki eğitim yoluyla karşılanabileceği düşünülmektedir.  

Türkiye’nin tarımsal üretim anlamında önemli bir potansiyeli olduğu fakat birtakım sebepler 

nedeniyle bu potansiyelini yeterince gerçekleştiremediği sıklıkla dile getirilmektedir. Bu 

bağlamda tarım sektörünün genel sorunları kayıt dışı üretim, üretici birliklerinin etkinsizliği, 

istikrarsız tarım politikaları ve plansız üretim modelleri Ulusal İstihdam Stratejisi 2016 1. 

Çalıştay Tarım Sektörü Raporunda belirtilen temel sorunlardır 

(http://www.uis.gov.tr/announcements/19102016/, erişim: 01.11.2016). Geçmişten günümüze 

hemen hemen her toplumun kalkınmasında “tarım” ayrıcalıklı bir yer tutmuştur. Ancak 

günümüzde bu ilginin gittikçe azaldığı bir gerçektir. Her ne kadar birçok gelişmiş ülke için bu 

durumun tersini söylemek mümkünse de özellikle Türkiye’de yıllar içinde tarım alanına 

yönelik ilgi oldukça azalmıştır. Bu durum sıklıkla tarım ülkesi olduğu ifade edilen 

Türkiye’nin bu alandaki durumunu sorgular hale getirmektedir. Dolayısıyla bu alanda yapılan 

çalışmaların büyük bir bölümü, Türkiye’nin tarımda karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmaya 

yöneliktir. 

Türkiye’de genç çiftçilerin desteklenmesinin öneminin son zamanlarda anlaşıldığını söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda Avrupa Birliği uygulamalarının örnek oluşturduğunu söylemek de 

yanlış olmayacaktır. Genç çiftçilere yönelik 30.000 TL’ye kadar hibe desteklemeleri 2016 

yılında başladığı için uygulamanın etkinliğini değerlendirmek ileriki tarihlerde mümkün 

olacaktır. Tarım alanında meslek standartlarının ve yeterliliklerinin henüz tamamlanmamış 

olması büyük eksikliklerden birisidir. Bu gibi hibe destekleri ve büyük miktarda kredi 

kullanımı söz konusu olduğunda, yararlanıcının her türlü ihtiyacı göz önünde bulundurulması, 

özellikle beceri ve bilgi ihtiyacının mesleki eğitimlerle desteklemesi aktarılan kaynakların 

etkin bir şekilde kullanımına hizmet edecektir. Bu bağlamda, tarım alanında meslek 

standartları ve yeterliliklerin oluşturulması mesleki eğitimin dizaynı açısından da önem 

taşımaktadır. 

 

 

http://www.uis.gov.tr/announcements/19102016/
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5. SONUÇ  

Tarımsal üretimin yalnızca bu üretimi yapan kişiyi değil; toplumun tamamını etkilemesi 

bakımından insan yaşantısında yadsınamayacak bir önemi haizdir. Buna bağlı olarak birçok 

gelişmiş ülke tarıma yönelik faaliyetleri sistematik olarak desteklemektedir. Bu destekler 

eğitim alanında ve finansal alanda olabilmektedir. Eğitim alanında, çağımızın gerektirdiği 

teknolojiyi kullanabilecek nitelikli ve bilinçli çiftçilerin yetiştirilmesi amacıyla bir takım 

mesleki eğitim programları uygulanmakta ve bu alanda faaliyet gösteren bireylerin 

geliştirilmesi sağlanmaktadır. Öte yandan özellikle tarım sektöründe faaliyet gösterecek 

işgücüne verilen teşviklerle de finansal anlamda bu kişiler desteklenmektedir. 

Günümüzde özellikle neredeyse bütün Avrupa’da tartışılan nüfusun yaşlanması sorunu bu 

alanı da etkilemektedir. Zira yaşlanan çiftçiler bu alandan çekilmekte; ancak yerlerine 

gelebilecek genç, dinamik ve nitelikli çiftçiler bulunamamaktadır. Dolayısıyla bu durum 

tarımsal üretimin devamı için bütün dünyanın önünde çözülmesi gereken bir sorun olarak 

durmaktadır. Bu sorunun çözümü ise, büyük ölçüde genç bireyleri tarım alanına çekebilecek 

teşvik ve hibe mekanizmalarından geçmektedir. Ancak bütün bunlar planlanırken önemli 

olan, verilen teşviklerin yanında genç çiftçilere yönelik mesleki eğitim süreçlerinin ihmal 

edilmemesidir. Zira bugün dördüncü sanayi devrimini tartışan dünyanın ihtiyacı olan, tarım 

üretiminde yenilikleri takip eden ve her türlü teknolojiyi aktif olarak kullanabilen nitelikli 

çiftçilerdir. 

Tarımsal üretimde yeni ve daha çevreci metotların kullanılması, sürdürülebilir kalkınma 

açısından oldukça kritik bir rol oynamaktadır ve genç çiftçilerin bu metotlara daha yatkın 

olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Tarımda düzgün ve nitelikli işler 

yaratılabildiği ölçüde gençlerin tarım sektörüne karşı olumsuz bakışı kırılabilecek ve işsiz 

durumda olan gençler hem girişimci hem de ücretli çalışan olarak sektöre çekilebilecektir. 

Günümüzde tarımsal üretim artık sadece kırsal alanda yapılan bir faaliyet olmaktan çıkmıştır. 

Bu bağlamda kent ve kent çevrelerindeki alanlarda gerçekleştirilebilecek tarım faaliyetlerinin 

artırılması, kentlerdeki işsiz gençleri de bu alana çekebilecektir. 
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ÖZET: Bir ülkedeki yerleşiklerin diğer ülkelerle belirli bir dönemde -genellikle bir yıl için- 

gerçekleştirdikleri mal, hizmet, transfer ve varlık işlemlerini içeren tüm iktisadi faaliyetlerin kayıt 

edildiği tabloya Ödemeler Bilançosu denir. Ödemeler Bilançosu üç kategoriden oluşur: Cari işlemler 

hesabı, sermaye hesabı ve finansal hesap. Cari işlemler hesabı bir ülkenin diğer ülkelerle olan parasal 

işlemlerini gösterir. Ülkenin finansman ihtiyacı ve tasarruf eğilimlerini yansıtmasından dolayı önemli 

bir ekonomik göstergedir. Bu çalışmada cari işlemler hesabının Ödemeler Bilançosu içindeki yeri ve 

Türkiye’deki gelişimi incelenecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Turkey, Balance of Payments, Current Account 

 

THE PLACE OF THE CURRENT ACCOUNT İN THE BALANCE OF PAYMENTS 

AND İTS DEVELOPMENT İN TURKEY 

ABSTRACT: Balance of Payments are accounts in which all the economic activities are recorded by 

goods, services, transfers and asset transactions realized by residents in one country for a certain 

period of time - for one year. Payments Balance consists of three categories: Current account, capital 

account and financial account. Current account is current transactions of a country with the rest of the 

world. It is an economic indicator showing financial needs and saving tendencies of a country. In this 

paper, the place of the current account in the Balance of Payments and its development in Turkey will 

be examined. 

 

Key Words: Turkey, Balance of Payments, Current Account 

 

 

GİRİŞ 

Dünyada ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin belli bir sistemle kayıtlara geçirilmesi ve 

muhasebeleştirilmesi ihtiyacı sonucu Ödemeler Bilançosu hesabı tutulmaktadır. IMF 

ödemeler bilançosunu “belirli bir süre içinde bir ekonominin yerleşik kişileri ile diğer 

ekonomiler arasında meydana gelen ekonomik akımlara bağlı değerlerin, transfer 

ödemelerinin ve rezervlerde meydana gelen değişikliklerin sistematik ve muhasebe kayıtlarına 

uygun olarak tespit edildiği istatistiki bir belge” olarak tanımlamaktadır (IMF, 2013). Bu 

tanımdaki ''Ekonomi'' sözcüğü bir hükümet tarafından idare edilen coğrafi bölgeyi ifade eder. 

mailto:bkucukefe@gmail.com
mailto:dmdemiröz@gmail.com
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Bir ekonomideki yerleşik kişiler ise Genel Hükümet, Merkez Bankası gibi kamu kurumları, 

tüzel ve gerçek kişilerden oluşur. Yerleşik olmak ile vatandaşlık aynı kavramlar değildir. 

Yerleşik olarak tanımlanan kişiler başka ülkenin vatandaşı olsalar da bir ülkede işlerini 

yürütmek amacıyla belli bir süre ikamet etmeleri yeterlidir. Turistler gibi bir ülkede geçici 

olarak bulunan kişiler ise yerleşik kabul edilmedikleri için yaptıkları harcamaların da dış 

ekonomik işlemler gibi ödemeler bilançosunda yer alması gerekir. Tüzel şirketler ise nerede 

kurulduysa o ülkede yerleşik sayılır. Tüzel şirket yurtdışında bir şube açtığında, açıldığı 

ülkede yerleşik sayılır. Bu tanıma uygun olarak yurt içinde faaliyet gösteren yabancı şirketler 

de yerli şirketler gibidir, yurt içinde yaptıkları satışlar ve hammadde alımları dış ticaret 

kapsamında değildir (Seyidoğlu, 1993:138). Cari İşlemler Hesabı da Ödemeler Bilançosunun 

en önemli hesabıdır. 

 

1. ÖDEMELER BİLANÇOSU HESABI 

Uluslararası ekonomik işlemler bir ülkeden diğerine mal, hizmet ve faktör akımlarını kapsar. 

Faktör akımları da sermaye, emek ve teknolojiden oluşur. Ödemeler bilançosunda yer alan 

ekonomik işlemler ise cari işlemler hesabındaki mal, hizmet ve gelirle ilgili işlemler, 

finansman hesabındaki finansal varlık ve yükümlülüklerle ilgili işlemler, bir ekonomide 

yerleşik kişilerden diğer bir ekonomide yerleşik kişilere karşılıksız olarak reel ya da finansal 

kaynakların sağlandığı transferler verilebilir. Bu sayede ülkenin dış ekonomik ilişkileri, 

uluslararası ödeme gücü ve ekonomi politikalarının başarısı gibi konularda önemli bilgiler 

verir. Bu durum sadece hükümetin değil, aynı zamanda dış ülkelerle ticaret ve yatırım yapan 

kişi ve kuruluşların da ilgilendiği konulardır. (Seyidoğlu, 1993:135) 

 

Ödemeler bilançosu istatistikleri ülkelerin tercihlerine göre aylık, üçer aylık, yıllık gibi 

dönemler için hazırlanabilir. Ödemeler bilançosu ülke yerleşiklerinin yurtdışında yerleşik 

kişilerle gerçekleştirilen tüm ekonomik akımların bir göstergesidir. Bu istatistiklerde 

kullanılan hesap birimi, ekonominin kendi para birimi olabildiği gibi uluslararası piyasalarda 

geçerli ve daha istikrarlı başka bir para birimi olabilir. Türkiye’de ödemeler bilançosu 

tablosunun hazırlanıp yayımlanması TCMB’nin görevleri arasındadır.  

 

Ödemeler bilançosu istatistikleri çift kayıt muhasebe sistemini kullanmaktadır. Çift kayıt 

muhasebe sisteminin anlamı her bir işlemin, giriş ve çıkış kayıtlarının gösterilmesi, giriş ve 

çıkış kayıtlarının da eşit değerde ve karşılıklı olarak kaydedilmesidir. Çift kayıt muhasebe 

sisteminde giriş ve çıkış kayıtları ekonomik işlemlerin “Alacak” ve “Borç” adı altında yapılır. 

Ekonomik işlemler mal, hizmet ve gelirle ilgili, finansal varlık ve yükümlülükle ilgili 

işlemleri, başka ekonomilerdeki yerleşik kişilerle karşılıksız olarak reel ya da finansal kaynak 

transferlerini kapsar. Ödemeler Bilançosu istatistiklerinde;  Alacak kayıtlarında; ülkenin reel 

kaynakları olan mal ve hizmet ihraçlarını cari işlemler hesabında, yükümlülüklerdeki artış 

anlamına gelen borçlanmaları veya varlıklardaki azalışı ise finans hesabında, borç kayıtlarında 
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ise; mal ve hizmetlerin ithalini cari işlemler hesabında, yükümlülüklerdeki azalışları veya 

varlıklardaki artışı finans hesabında gösterir. Bu açıdan ödemeler bilançosu, ülkenin belirli bir 

andaki toplam borç ve alacaklarını değil, ülkenin bir yıl içerisinde diğer ülkelerle yapmış 

olduğu ekonomik işlemlerin ne yönde değiştiğini göstermesi sebebiyle daha çok kar-zarar 

tablosuna benzer. Stok değil, akım değişken niteliğindedir (Karluk, 2011: 308). Normal bir 

kurum bilançosu belli bir dönem sonunda stok değişkenlerin bilgisini verirken ödemeler 

bilançosu belli bir zaman diliminde gerçekleşen akımları gösterir. Uluslararası ekonomik 

işlemler çok sayıda tüccar iş adamı ve yatırımcı gibi özel ve tüzel kişilerle hükümet 

kuruluşları tarafından farklı nedenlerle ve farklı zamanlarda gerçekleştirilir. Bu nedenle 

ödemeler bilançosunun her an dengede olmasını bekleyemeyiz. İşlemlerin yapılışını etkileyen 

faktörlerin dinamik bir yapısı olduğundan sürekli bir değişim içerisindedir. 

  

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2009 yılında ödemeler dengesi ile Uluslararası Yatırım 

Pozisyonu (UYP) istatistiklerinde ödemeler dengesindeki değişiklikleri göstermek amacıyla 

“Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu 6. El Kitabı (BPM6)”nı yayımlamıştır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’da Ödemeler Bilançosu istatistiklerini yeni 

gösterime göre uyarlamıştır. Ek 1’de Beşinci El Kitabı ile Altıncı El Kitabı arasındaki temel 

değişiklikler ve yeni Ödemeler Bilançosu hakkında bilgi verilmiştir. Özetle Ödemeler 

Bilançosunda “cari işlemler hesabı”, “sermaye hesabı”, “finans hesabı” ve “net hata ve 

noksan” kalemlerinde Beşinci El Kitabı ve Altıncı El Kitabı yöntemlerinde elde edilen 

sayılarda bir fark yoktur. Aradaki önemli bir değişiklik işaretleme sistemindedir. Varlık 

artışları ve yükümlülük azalışlarının negatif işaretle, varlık azalışları ve yükümlülük 

artışlarının pozitif işaretle takip edildiği sistemden vazgeçilerek ödemeler bilançolarında Cari 

İşlemler Dengesi ve Sermaye Hesapları Gelir ve Gider kalemleri pozitif (+) işaretle 

kaydedilecektir. Hesap bakiyeleri bulunurken “gelir”den “gider” çıkarılarak hesaplanır ve 

sonuç pozitif (+) ya da negatif (-) değer alır. Beşinci El Kitabı’nda Finans Hesabındaki net 

girişler pozitif işaretle gösterilirken, Altıncı El Kitabı’nda Finans Hesabındaki net girişlerin 

işareti negatif olmuştur. 

 

Ödemeler Bilançosu istatistikleri, IMF 6. El Kitabı’nda “Cari İşlemler Hesabı”, “Sermaye 

Hesabı” ve “Finans Hesabı”ndan oluşan başlıca üç bölümü vardır. Cari işlemler hesabı ile 

sermaye hesabı, ekonominin reel kalemlerinden oluşan mal, hizmet ve gelir akımlarını ve 

transferleri göstermektedir. Finans hesabı ise dengeleyici bir hesap olarak cari işlemler hesabı 

ile sermaye hesabı toplamının finansman kaynağıdır. Bilançoda net finansal varlık edinimi ile 

net finansal yükümlülük olarak gösterilir.  

 

Ödemeler bilançosunda, her bilançoda olduğu gibi varlıklarla yükümlülükler birbirine eşittir.  

Çünkü borç kaydedilen bir tutarın farklı bir hesapta alacak kaydı da yapılır ve böylece eşitlik 

sağlanır. Ödemeler bilançosunun her zaman bu yapısıyla denktir. Ancak ödemeler 

bilançosunda her zaman dengenin sağlanması gerekmez. Denkleştirici işlem hesaba 
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katılmadığında ödemeler bilançosundaki açık veya fazlalık ortaya çıkar. Ülkenin döviz rezervi 

bu açık veya fazlalık kadar değiştiğini gösterir. Ayrıca bir ülkenin açığı diğer bir ülkenin 

fazlası ile kapatılması gerektiğinden dünyada ödemeler bilançolarının açık veya fazlaları 

birbirine eşit olmak durumundadır.  

Bir Ödemeler Bilançosu hesabında denkliğin sağlanması aşağıdaki hesaplar yoluyla 

yapılmaktadır: 

Ödemeler Bilançosu = Cari İşlemler Hesabı + Sermaye Hesabı + Finans Hesabı + Net Hata ve 

Noksan + Rezerv Varlıklar = 0  

 

Ödemeler Bilançosu içindeki hesapları göstermek amacıyla 2012-2015 yıllarını içeren örnek 

bir tablo Ek-1’de gösterilmiştir. Bu tabloda da görüleceği üzere Ödemeler Bilançosu 

tablosunun ilk hesabı olan Cari İşlemler Hesabı mal dengesi, hizmet dengesi ve gelir 

dengesinden oluşur. Mal Dengesi; İhraç edilen malları, ithal edilen malları, işlem görmek 

veya onarılmak üzere gelen veya giden malları, taşıtlar için limanlarda sağlanan malları ve 

parasal olmayan altını kapsar, Hizmetler Dengesi; hizmet ihracı ve hizmet ithalini içerir. 

Hizmetler dengesinde işlem gören mallar, tamir bakım hizmetleri, taşımacılık, seyahat, diğer 

ticari hizmetler, resmi hizmetler ve diğer hizmetler, inşaat hizmetleri, sigorta hizmetleri, 

finansal hizmetler hesapları bulunur. Gelirler Dengesi; “Birincil Gelir” ve “İkincil Gelir 

Dengesi” olmak üzere ikiye ayrılır. Birincil gelir dengesi hesabında ücret ödemeleri, doğrudan 

yatırım ve portföy yatırımı ve diğer yatırımların gelirler ve giderlerini içerir. İkincil Gelir 

Dengesinde ekonomiye para girişi karşılıksız olarak gerçekleşir. Karşılığında bir kaynak 

transferi yapılmaz. Bu kalemde devlete yapılan ya da devletin başkalarına yaptığı hibeler ile 

yurtdışındaki işçilerin gelir transferleri ve genel hükümet transferleri (Türk elçilik ve 

konsolosluklarının işlem gelirleri, yurtdışındaki vatandaşlarımızın bedelli askerlik tutarları) 

bulunur. 

 

Sermaye Hesabı; İçeriği üretilmeyen, finansal olmayan varlıklardan oluşur. İmtiyaz, telif, 

ticari marka ve kira, lisans gibi transfer edilebilir sözleşmeler gibi maddi olmayan varlıkların 

değişimleri bu hesapta izlenir. 

 

Finans Hesabı; Özel kuruluşlar ve kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen kısa ve uzun 

vadeli uluslararası sermaye akımları bu hesapta izlenir. Finans hesapları içinde “Doğrudan 

yatırımlar” (net varlık edinimi), “portföy yatırımları” (tahvil, bono, hisse senedi, borç 

senetleri gibi menkul değerlere yapılan yatırımlar), diğer yatırımlar (efektif ve mevduat 

hesapları, krediler, ticari krediler, özel çekme hakları, SDR), rezerv varlıklar (MB’nın 

Uluslararası Para Fonu nezdindeki varlıkları, yine MB’nın döviz ve menkul kıymetlerden 

oluşan Resmi Rezervleri.)        

Net Hata ve Noksan; Hesaplar arasında oluşan farklar bu kalemde izlenir. Ödemeler 

Bilançosunda bütün hesapların toplamının sıfıra eşit olması gerekir. Ancak verilerin farklı 
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kaynaklardan farklı yöntemlerle derlenmesi nedeniyle değerleme, ölçme ve kayıt zamanı 

farklılıklarından dolayı farklılıklar oluşabilir. İşte bu fark taşıdığı işaretle birlikte net hata ve 

noksan kalemine kaydedilir ve böylece toplam sıfıra eşitlenmiş olur. 

 

Ödemeler Bilançosunda, hesap hareketleri yabancı para cinsinden kaydedilir. Örneğin bir 

ekonomide cari işlemler hesabı açık veriyorsa sermaye hareketlerindeki fazla ile cari işlemler 

açığı finanse edilebilir. Bu durumda döviz açığı döviz fazlasıyla finanse edilmiştir (Eğilmez, 

Kumcu, 2002:220). Ödemeler bilançosunda ortaya çıkan açık, ülkenin ödeme gücünde 

meydana gelen bozulmayı gösterir. 

 

Cari işlemler, sermaye ve finansman hesaplarının dengeleyici hesabı uluslararası rezerv 

hesabıdır. Cari işlemler açığından daha fazla borçlanma uluslararası döviz rezervlerini arttırır. 

Ekonominin borçlanması rezerv artışında kullanılmıştır. Cari işlemler açığından daha az 

borçlanma uluslararası döviz rezervlerini azaltabilir. Bu durumda ülke rezervleri cari açığın 

ortaya çıkardığı döviz gereksinimini karşılamıştır. Uluslararası rezerv hareketleri bir ülkenin 

döviz bilançosudur (Eğilmez, Kumcu, 2002:220).Başka bir durumda cari işlemler dengesi 

fazla verdiğinde sermaye hareketleri dengesi de fazla verebilir. Bu durumda resmi rezervler, 

cari işlemler hesabı ve sermaye hesabında verilen fazla kadar artmak durumundadır.  

 

2. CARİ İŞLEMLER HESABI 

 

Cari İşlemler Hesabı, Ödemeler Bilançosunun en önemli ana hesabıdır. Cari işlemler, ülkenin 

ihraç ve ithal ettiği mallar ve hizmetlerin kaydedildiği hesaptır. Cari işlemler hesabına 

kaydedilen işlemler kendi arasında Dış Ticaret Dengesi ve Hizmetler, Birincil Gelir, İkincil 

Gelir (Karşılıksız Transferler) olmak üzere üç bölüme ayrılır. Genel olarak Dış Ticaret, 

yurtdışı yerleşiklerle karşılıklı mal ticaretini; Hizmetler, hizmet ihraç ve ithalini gösterir. 

Birincil Gelir yurt dışı yerleşiklerle emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması 

neticesinde karşılıklı elde edilen gelir ve ödenen tutarlarını; İkincil Gelir ise yerleşik birimin 

yurt dışı yerleşikler ile olan, karşılıksız olarak mal ya da hizmet gibi reel kaynak ya da 

finansal varlık sağlanması şeklindeki transferleri içerir. 

 

 Ülkede üretilip yabancılara satılan mallar aynı zamanda milli hâsılanın bir parçasıdır. Cari 

fazla veren bir ekonomi yatırım yapmak yerine tasarruf etmektedir ve bu şekilde diğer ülke 

ekonomileri için kaynak sağlamaktadır. Diğer taraftan, cari açık veren bir ekonomi ise diğer 

ülkelerden borç almaktadır ve tasarruflarından daha fazla miktarda yatırım yapmaktadır. Cari 

işlemler bilançosundaki bir açık veya fazla ülkenin milli gelir ve istihdam düzeyi, büyüme 

hızı, faiz ve enflasyon oranı gibi ülkenin temel büyüklükleriyle yakından ilişkilidir.  
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Neredeyse ekonomi biliminin başlangıcından günümüze değin ulusal birimler cinsinden dış 

ticaret dengesizlikleri, aynı para birimini paylaşan ülkelerde bile, ekonomi politikaları 

konusundaki tartışmaları önemli ölçüde şekillendirmektedir. Cari işlemler hesabının önemini 

kaybetmemesi şaşırtıcı da değildir. Ekonomik uyuşmazlıkların olmadığı ideal bir dünyada 

bile, maksimum refah üzerindeki kısıtlar dış arz ve talep şartlarıdır. Bu yüzden hükümetler 

kısıtları ülke lehine değiştirebilmek için teşvikler geliştirirler. Basit neoklasik teoride bütün 

ülkeler ticaretten kazançlı çıkarlar. Fakat gerçekte hükümetlerin kısa dönemde elde edecekleri 

avantajlar sebebiyle cari fazlayı daha da arttırıcı politikaları tercih etmeleri sebebiyle 

ekonomik ve politik tahribatlar olabilmektedir. Bu tür politikalar ticaret yaptıkları ülkeleri de 

zorunlu olarak etkileyecektir. Bir ülkede daha büyük cari fazla demek diğer ülkelerin 

toplamda daha az cari fazla elde etmesi anlamına gelir. Aynı zamanda cari açıkların hükümet 

politikaları sebebiyle daha da artması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Teoride hükümet 

politikaları sonucunda etkin duruma göre hükümet politikaları sebebiyle cari açıkların daha da 

az olması mümkündür (Obstfeld, 2012).  

 

Tamamen ülkenin mukayeseli üstünlüklerine göre geliştirilen politikalar yerine ülkeler 

makroekonomik- finansal politikalarını ve ticaretlerini koordineli olarak yürütmeye çalışırlar. 

Bu koordineli politikalarla mal ve finansal piyasalardaki ekonomik sürtünmelerden ticari 

kazançlarını arttırabilirler. Fakat aynı zamanda iç ve dış şoklara karşı ülkenin kırılganlığı ve 

krizlerin yayılımı daha da artar (Obstfeld, 2012). Bu politikaların etkinliğini ölçülmesi de yine 

birçok araştırmanın konusu olmaktadır. Etkinliğin ölçümü için yeni yöntemler ortaya 

çıkmakta ve böylece politikaların belirlenmesindeki yol gösterici niteliği artmaktadır. 

 

 Şekil 2.1’de görüleceği gibi ülkelerin Ödemeler Bilançosu içindeki hesapların büyüklükleri 

dünya ölçeğinde zamanla değişmektedir. 2008 krizinde sermaye hesabı, cari işlemler hesabı 

ve finansman hesabı önceki yıllara göre büyük ölçüde azalırken 2008 sonrasında artış trendine 

girmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Dünya toplam cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finansman hesabı. 
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Kaynak: IMF, databank. 

Şekil 1’deki bir başka önemli nokta cari işlemler, sermaye ve finansman hesaplarındaki 

dalgalanmanın süresi ve miktarının giderek artmasıdır. Bu durum özellikle 1980’lerden sonra 

küreselleşme ile birlikte belirgin hale gelmiştir. 2013 yılına kadar büyük ölçüde mal ve hizmet 

ticaretinden oluşan cari işlemler hesabı miktarı finansman ve sermaye miktarından daha 

büyük gerçekleşirken; 2014 yılında birinciliği finansman hesabı elde etmiştir. Bu durum 

dünya ülkelerinin finansal akımlara daha açık hale geldiğinin bir göstergesidir.   
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Şekil 2. Türkiye Ödemeler Dengesi ana hesapları: cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve 

finansman hesabı, Net Hata Noksan ve Genel Denge (milyon $) 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. 

Şekil 2’de Türkiye Ödemeler Dengesi ana hesapları olan cari işlemler hesabı, sermaye hesabı 

ve finansman hesabı, Net Hata Noksan hesabının 1984’den başlayarak aylık verilerle Milyon 

$ cinsinden grafiği görülmektedir. Grafikten de görüleceği gibi Finans Hesabı ve Cari 

İşlemler Hesabı Türkiye’de birlikte hareket etmektedir. Bunda Cari İşlemler Hesabı’nın dış 

borçlarla finanse edilmesinin payı büyüktür. Dünya genelinde olduğu gibi Özellikle 2004 

krizinden sonra Ödemeler Dengesi Hesaplarındaki dalgalanmalar dikkat çekicidir. Net hata 

noksandaki büyüme de dikkat çekicidir.  
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Şekil 3. Türkiye toplam cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve finansman hesabı. 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. 

Grafikte sadelik açısından şekil 2-3’te sadece cari işlemler hesabı, sermaye hesabı ve 

finansman hesabını ele aldık.  Bu grafikte Finans Hesabı ve Cari İşlemler Hesabı’nın birlikte 

hareketi daha net görülmektedir. 2008-2010 yılları arasında iyice artan cari açık 20124 

yılından itibaren düşme eğilimine girmiştir. 

Ödemeler Bilançosunun cari işlemler bölümü devlet bütçesinin gelir-gider dengesine çok 

benzer. Mal ve hizmet alımının dövizle yapıldığını varsayarsak cari işlemler dengesi bir 

ülkenin döviz dengesini de gösterir. Cari işlemler açığı olan bir ülkenin kazandığından 

fazlasını harcadığı söylenebilir.  

 

2.1 Cari İşlemler Hesabının Ana Kalemleri 

 

Cari işlemler hesabının ana kalemleri aşağıdaki gibidir: 

Dış Ticaret Dengesi ve Hizmetler 

Birincil Gelir 

İkincil Gelir (Karşılıksız Transferler) 

TCMB İstatistik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı “Ödemeler Dengesi İstatistikleri”ne 

ilişkin yöntemsel açıklamaya göre: 
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Dış ticaret dengesi hesabı, “genel mal ticareti, taşıtlar için limanlarda sağlanan mallar, net 

transit ticaret geliri, parasal olmayan altın (ticari altın) ve bavul ticaretini” kapsar. Hizmetler 

ise “hizmet ihraç ve ithaline ilişkin gelir ve giderlerin kaydedildiği” hesaptır. Kapsamını 

“işlem gören mallar, tamir ve bakım hizmetleri, taşımacılık (navlun dahil), seyahat, inşaat 

hizmetleri, sigorta hizmetleri, finansal hizmetler, fikri mülkiyet hakları kullanım ücretleri, 

telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri, diğer ticari hizmetler (teknik hizmetler, ticari 

hizmetler, operasyonel kiralama dahil), kişisel, kültürel ve eğlence hizmetleri ile resmi 

hizmetler” oluşturur (TCMB, 2014).  

Birinci gelir hesabı, “emek, finansal ya da doğal bir kaynak sağlanması karşılığında elde 

edilen gelirler ile ödenen tutarları göstermektedir. Çalışanların ücretleri ile doğrudan 

yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin yatırım geliri ve giderlerini içerir” 

(TCMB, 2014). 

 

İkincil gelir, “yurtiçinde (yurtdışında) yerleşik bir birim tarafından yurtdışında (yurtiçinde) 

yerleşik bir birime karşılıksız olarak mal ya da hizmet gibi reel bir kaynak ya da finansal bir 

varlık sağlanması şeklinde tanımlanan transferleri içerir. IMF Altıncı El Kitabı uyarınca, 

kişisel transferler, işçi gelirleri, hibe vb. nakdi ve ayni tüm cari transferleri içermektedir”. 

 

Türkiye’nin cari işlemler hesabının GSYH’a yüzde oranı Şekil 2-4.’de gösterilmektedir. 

1980-2003 tarihler arasında cari işlemler hesabının GSYH’a yüzde oranı ortalama -1.04 iken, 

2004-2015 tarihleri arasında bu oran hızla artarak ortalama % -5.83 olmuştur. Cari açık 2011 

yılında ise en 1980 sonrası dönemin en yüksek seviyesine ulaşarak GSYH’nın % 9.7’si olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Şekil 4: Türkiye cari işlemler hesabının GSYH’a % oranı (1980-2015) 

 

 

Cari işlemler hesabını oluşturan kalemler şu şekilde listelenebilir: 

Mallar : Ülke içi ve ülke dışı sahipler arasında el değiştiren fiziksel nitelikte hareket 

ettirilebilen malları içerir. 

Hizmetler: Turizm ve nakliyat gibi elle tutulamayan eylemleri içerir. 

Net Gelirler: Maaş gelirleri, portföy yatırımlarının ve doğrudan yatırımların gelirleri bu 

kalemde yer alır. 

Cari Transferler : Bağış, insani yardım ve resmi destekler gibi karşılığı olmayan tek taraflı 

cari transferlerdir. 

Cari denge hesaplanırken birinci yol ödemeler dengesi veri toplama yöntemidir. Buna göre 

cari işlemler hesabı şu eşitlikte hesaplanır: 

  CA = X – M + NY + NCT     (1) 

Eşitlikte, 

 CA : Cari işlemler hesabı 

X : Mal ve hizmetlerin ihracat tutarı 

 M : Mal ve hizmetlerin ithalat tutarı 

 NY : Yurtdışı net gelirler 

 NCT : Net cari transfer 
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Cari dengenin diğer hesaplama yöntemi ise temel milli gelir denklemini kullanır.  

 GSYH = C + I + G + X – M     (2) 

Eşitlikte, 

  GSYH : Gayri safi yurtiçi hasıla 

  C : Özel söktörün tüketim harcamaları 

  I : Özel ve kamu sektörlerinin yatırım harcamaları 

  G : Kamu kesimi harcamaları 

  X : İhracat tutarı 

  M : İthalat tutarı 

Gayri safi milli hasıla (GSMH) ve GSYH arasındaki fark toplam faktör ödemelerinden 

kaynaklandığı varsayılır. Buradan hareketle, 

   GSMH = C + I + G + X – M + rF   (3) 

eşitliği yazılabilir. Burada, r uluslararsı reel faiz oranını, F ise net yabancı varlıkları veya 

yükümlülükleri ifade eder. Aynı eşitlik, 

   GSMH – (C + G) = I + X – M + rF    (4) 

şeklinde düzenlenebilir. Bu durumda eşitliğin sol tarafı toplam tasarruf miktarıdır (S) 

(Mankiw, 1994).  

   CA = X – M + rF      (5) 

tanımını kullanarak, 

   CA = GSMH – (C + G) – I = S – I    (6) 

eşitlikleri elde edilir. Cari hesap açığı bir ülkenin tasarruflarından daha fazla yatırım yaptığını 

gösterir.   

 Toplam tasarruf miktarı (S) iki kısımdan oluşur:  

SP : Tüketim (C) ve vergiler (T)’den arındırılmış gelir 

SG : Kamu kesimi net tasarrufları 

  S = SP + SG = (GSMH – T – C) + (T – G)   (7) 

Benzer şekilde, yatırım harcamaları da özel ve kamu olarak ikiye ayrılabilir: 

  I = IP + IG       (8) 

Eşitlikler (1.6, 1.7, 1.8) kullanılarak cari denge eşitliği tasarruf-yatırım farkı olarak takip eden 

şekilde yazılabilir. 

  CA = (SG – IG) + (SP – IP)     (9) 

Eşitlik (1.9)’da elde edilen ifadeye göre cari denge, tasarruf ve yatırım ile doğrudan ilişkilidir. 

Kamu tasarruf-yatırım açığındaki bir artış, özel tasarruf-yatırım fazlası ile karşılanmadığı 
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durumda toplam tasarruf-yatırım açığını yani cari işlemler açığını arttırır. Kamu açıklarındaki 

bir artış, ister vergi oranlarını arttırarak ister tahvil satışlarıyla finanse edilsin, gelecekte vergi 

artışları beklentisiyle özel sektör tasarruflarının aynı oranda artmasına yol açacağı görüşüne 

Ricardo Denkliği adı verilir. Böyle bir durumda özel sektör tasarruf-yatırım açığı, kamu 

tasarruf-yatırım açığı ile aynı oranda azalır ve sonuçta cari işlemler dengesinin değişmez. 

Benzer şekilde, standart aktarım mekanizmasında kamu açıklarında bir artış meydana 

geldiğinde, hükümet harcamaları faiz oranlarını yükselterek, özel sektör yatırımlarını ve 

tüketimlerini azaltır. Keynesyenlere göre bütçe açıkları ile cari açık arasında kuvvetli bir ilişki 

vardır. İkiz açık durumu bir ülkede hem bütçe açığı hem de cari açık mevcut olmasıdır. Bu 

görüşe göre bütçe dengesi vergi ve kamu harcamaları ile bozulduğunda (kamu harcamaları 

arttığında ya da vergiler azaldığında), harcamalar arttığı için o ekonomide gelir artar ve gelir 

artışının etkisiyle yabancı mallara olan talep de artar. Talep artışı ithalatı arttırarak dış ticaret 

dengesi bozulur. İthalatın ihracattan yüksek olması durumunda da cari işlemler açığı ortaya 

çıkar.  

 

Cari işlemler hesabı, ekonominin performansını ve temel sorunlarını anlamak açısından 

önemli bir göstergedir ve politika yapıcılar tarafından karar sürecinde sıkça kullanılır. Yurt içi 

tasarruflar bir ekonomide yatırımları gerçekleştirmek içi yetersizse, yatırım için üretim 

faktörlerini karşılamak için gerekli olan sermayenin sağlanamaz ve bunun sonucunda yatırım 

azalarak, üretim ve istihdam düzeylerini de düşürecektir. Bu durumda, yatırımlar için ihtiyaç 

duyulan sermaye yurtdışı tasarruflardan sağlanır. Cari açığın yükselmesi sonucunu doğuran 

yüksek sermaye girişleri uzun vadede sürdürülebilirlik riskleri taşır ve ekonominin 

kırılganlığını arttırır.  

 

Yüksek sermaye girişine paralel olarak ülkenin yerli para birimi değerlenir ve azalan rekabet 

gücü nedeniyle ihracat olumsuz etkilenir. Hanehalkı tüketimi ve bununla birlikte ithalat da 

artar. Sermaye girişlerinin azalması veya tersine dönmesi, 1997 Asya krizinde olduğu gibi, 

yerli para biriminin hızla değer kaybetmesine ve güven krizine neden olabilir. Ekonomik 

büyümede dış finansmanın payının artması ekonominin dış şoklardan daha fazla etkilenmesi 

Mundell-Fleming modelinde ise, genişletici bir maliye politikası örneğin kamu 

harcamalarında bir artış ya da vergi oranlarında bir azalma ilk aşamada milli geliri arttırır. 

Para arzı sabit ise faizler yükselir, yükselen faizler esnek kur rejiminde sermaye girişini 

uyararak milli parayı değerli hale getirir. Düşen kurlar ise cari işlemler dengesini olumsuz 

yönde etkiler. İhracatın azalması milli gelirde başlangıçta görülen artışı geriletir. Sonuç olarak 

üretimde değişiklik olmazken kurlar yükselir ve cari denge bozulur. Kamu harcamalarının 

artışı ve Mundell-Fleming modelinde cari açıkları daha da arttırıcı sonuç doğurmaktadır. 

 

Cari işlemler dengesi hem ihracat-ithalat gibi reel sektörü, hem de sermaye giriş-çıkışı gibi 

finansal sektörü içerir. Şekilde verilen aktarım mekanizmasında, bir vergi kesintisi sonrası, 

vergi gelirleri azalışı ya da kamu harcamaları artışı, kamu harcamalarının kamu gelirlerinden 
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fazlalaşmasına neden olur ve bütçe dengesi bozulur. Bütçe dengesinin bozulması ile birlikte 

toplam talep artar ve faiz oranları yükselir. Faiz oranlarının yükselişi, yabancı sermaye 

girişine neden olur. Ulusal paranın değer kazanışı ihracatı azaltarak ithalatı arttırır ve sonuçta 

cari açıklara neden olur. Klasik ekonomi teorisine göre sermaye akışının yönü zengin 

ülkelerden daha fazla faiz getirisi olan fakir ülkelere doğrudur. Bunun sonucunda fakir 

ülkelerde büyüme için gerekli olan sermaye ihtiyacı karşılanır. Düşük gelir grubundaki 

ülkelerde sermaye sınırlıdır ve bu ülkeler yurtiçi yatırımları için yurtdışından borçlanmak 

zorundadırlar. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin büyüme sürecinde hane halkının tüketimi 

artar. Genellikle, cari hesap açığı olan ülkelerin tasarruf oranları düşüktür ve yüksek ithalat 

nedeniyle harcanabilir gelirlerinin büyük kısmını harcarlar. Diğer taraftan, cari hesap fazlası 

veren ülkelerin iç talepleri düşük olup ekonomileri ihracata bağımlıdır ve yüksek tasarruf 

oranlarına neden olur. Borçlanma ile finanse edilen cari açık uzun vadede artan faiz yükü 

sebebiyle ülke için borç geri ödeme problemleri yaratabilir ve yatırımlar için kaynak ayırma 

güçlüğü ortaya çıkar. Cari açığın yurtdışı firmalara varlık satışı yoluyla finanse edilmesi 

durumunda gelir getiren varlıklar elden çıkarıldığı için uzun vadede gelir kaybı yaşanabilir.   

 

Cari hesabın bir dönemlerarası (intertemporal) dengeleyici doğası olduğu görüşü, cari 

dengenin kalıcı olarak tarihsel ortalamadan çok farklı bir seyir izlemeyeceği beklentisine yol 

açar. Buna göre iyi zamanlarda yapılan tasarruflar kötü zamanlarda harcanarak yıllara yayılan 

ortalama bir cari hesap dengesi oluşur. Şekil 5’de ABD, Çin, Almanya, Hindistan, Brezilya, 

Japonya ve Türkiye için cari işlemler hesabının GSYH’ya yüzde oranı yığılmış sütun grafiği 

şeklinde gösterilmektedir. 1980-2003 arasında  % ± 10 bandında gerçekleşen cari işlemler, 

2003-2011 arasında % ± 20 bandında değişmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Seçili ülkeler için cari işlemler hesabının GSMH’ye oranı (1992-2014) 
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Kaynak: IMF databank 

2000’lerin ikinci yarısında dünya çok önemli cari açık dengesizlikleri içindedir. 2008’de 

sadece Çin’in cari işlemler fazlası dünya GSYH’sinin % 0.7’sini oluşturmaktaydı. ABD’nin 

fazlası ise dünya GSYH’sinin %1’inden fazlaydı. 2008 krizi, önceki krizlerin aksine ilk önce 

gelişmiş ülkeleri daha fazla etkiledi. Finansal kriz öncesindeki 2005-2006 yıllarında ABD 

GSYH’sinin %6’sını, 2007 yılında %5’ini oluşturan cari açık, krizden sonra 2012 yılında % 

2.8’e düşmüştür. Finansal kriz sonrasında toplam taleple birlikte ithalat talebinin de düşmesi, 

cari açığın azalmasının başlıca nedenidir. Cari fazla veren Çin gibi ülkeler de yaşanan talep 

şokundan etkilenir. Bu ülkeler genellikle dış talep azalmasını telafi etmek için yerli talebi 

canlandırma yoluna giderler (Gruber ve Kamin, 2005:1-2). Çin’in kriz sonrasında yerli talebi 

canlandırma çabaları dış talebin yerini tutamazken, cari fazlanın GSYH’ye oranı 2007 yılında 

10.1 iken 2011 yılında 1.9’a kadar düşmüş, 2014 yılında 2.1 civarında seyretmiştir.   

 

Türkiye’nin cari işlemler açığı 2011 yılında % 9.7 ile 1980 sonrası dönemin en yüksek 

değerine ulaşmıştır. 1980-2015 yılları arasında, Brezilya, Türkiye, ABD,  ve Hindistan kronik 

olarak cari açık verirken, Çin, Almanya ve Japonda ise çoğunlukla cari fazla veren ülkelerdir. 

Almanya 1991-2001 arası cari açık verirken, 2002 yılından itibaren artan biçimde cari fazla 

gerçekleştirmiştir. ABD cari açığının 1997-2005 arasında GSMH’nın % 5.9’una ulaşması ve 

Japonya’nın 1970’lerde GSMH’nın % 4 cari hesap açığından 2005 yılında GSMH’nın % 3.8’i 

oranında cari hesap fazlası verir duruma geldikten sonra 2010’dan itibaren cari fazla azalarak 

2014 yılında % 0.5’e gerilemiştir. 2000’li yıllardan itibaren cari açıkta gözlenen bu dinamik 

tablo araştırmacılar tarafından incelenmesi gereken bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.  
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Cari hesap dengesi, geçici talep ve verimlilik şoklarına karşı bir tampon işlevi görür (Sachs, 

1981; Obstfeld and Rogoff, 1995, 1996; Ghosh, 1995; Razin, 1995). Şokların kalıcı veya 

geçici olması cari hesap dengesi üzerinde farklı sonuçlar doğurabilir. Yatırımları arttırıp 

tasarruf oranını azaltması bakımından kalıcı verimlilik şokları cari hesap dengesini negatif 

yönde etkilerken, diğer taraftan, geçici verimlilik şokları yeni yatırım olmayacağı için cari 

hesap dengesini pozitif yönde değiştirebilir. 

 

Dünya genelinde mali piyasaların serbestleşmesinin bir sonucu olarak ülkeler arası sermaye 

akışları artmıştır. Değişik dönemlerde belirgin küresel dengesizlikler ortaya çıkmıştır. 

Örneğin altın standardının uygulandığı 1870-1914 yılları arasında Batı Avrupa ülkelerinden 

Arjantin, Avustralya ve Kanada’ya büyük miktarda sermaye hareketi olmuştur. 1973 petrol 

krizi sonrasında varili 3 dolardan 12 dolara yükselen petrol fiyatları petrol ithal eden ülkelerde 

çok büyük cari açık yaratmıştır. 2000’li yılların başında başlayan sermaye akımının yönü 

gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğrudur. Bu dönemde Amerika Birleşik 

Devletleri’nin (ABD) cari açığı rekor düzeye çıkmıştır (GSYH’nın % 6’sı). 2007-2009 yılları 

arasında petrolün varil fiyatı 140$’a çıkıp sonrasında 40$’a düşerek dünya genelinde cari 

hesap dinamiklerini etkilemiştir. Şekil 5’de önde gelen ekonomiler için cari işlemler hesabının 

GSYH’ye yüzde oranları gösterilmektedir. Türkiye’de ise ödemeler bilançosu dengesizliği 

1994 yılındaki krizden farklı olarak, 2001 yılında yaşanan krizdeki etkisi daha büyüktür.  

 

2008 küresel krizi öncesinde görülen büyük ve kalıcı cari açık dengesizlikler bazı 

araştırmacılar tarafından krizin kökeninde yatan sebep olarak değerlendirilmiştir (Obstfeld ve 

Rogoff, 2009). Sermaye akışlarının yanı sıra yurt içi kredi büyümesi ve varlık fiyatlarındaki 

artışlar da cari hesap dengesizlikleri ortaya çıkarabilir. Gete (2010), konut fiyatlarındaki 

artışların tüketim düzeltmesi yoluyla ticaret açığına neden olduğunu göstermiştir. Ampirik bir 

çalışmada Fratscher, Juvenal ve Sarno (2007), ABD varlık fiyatlarındaki hareketlerin ABD 

ticaret açığının % 32’sine kadar olan kısmını açıklayabildiğini bulmuşlardır. Büyük 

miktardaki cari açıkların kalıcı olduğu durumlar nadirdir ve ekonomik açıdan riskler içerseler 

de kesin olarak bir krizin habercisi olduğunu söylemek zordur (Edwards, 2001). 2008 

krizinde, 1990’larda gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi güçlü sermaye akımlarına karşı 

ABD’nin finansal sektörünün zayıf yönleri ortaya çıktı ve bu durumu giderici adımlar atıldı 

(Bernanke, B., S. Bertaut, C.,  DeMarco, L., P. ve  Kamin S.:2011). 

 

 

2.2 Türkiye’nin Cari İşlemler Hesabı 

     Türkiye’nin cari işlemler hesabı, 1930-1946 yılları arasında 1938 yılı hariç ve birkaç kriz 

yılı dışında cari açık veren bir hesaptır. Türkiye ekonomisinin son yıllardaki genel 

görünümüne baktığımızda mal dengesinde sürekli yüksek oranda açık verdiğini, gelir 

dengesinin yarattığı açığın da mal dengesindeki açıklara eklendiğini görürüz. Diğer yandan 
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hizmetler dengesinin olumlu katkısının açığın düşmesine katkıda bulunur. Cari hesapta ortaya 

çıkan açığın dengelenmesi için finans hesabındaki fazladaki portföy hesabı ve diğer 

yatırımları arttırır. Doğrudan yatırımlar ise genelde aynı seviyelerini korumaktadır. Net hata 

ve noksanın ölçüm veya değerleme hatalarının ötesinde bir büyüklük taşımıştır. Rezervlerde 

ise ortaya çıkan açığın büyüklüğünün de etkisiyle artışlar yaşanabilmektedir. 

 

   Türkiye’nin cari işlemler hesabını inceleyebilmek için iktisadi olarak şu dönemlere 

ayırmak mümkündür: 

Kurtuluş savaşı yılları: 1908-1922; 

Açık ekonomi koşullarında Cumhuriyet’in inşası: 1923-1929;  

Korumacı ve devletçi sanayileşme: 1930-1939 ;  

Dışa kapalı İkinci Dünya Savaşı dönemi: 1940-1945;  

Dışa açılma süreci: 1946-1953; 

Ekonomide bunalım yılları ve yeniden uyum: 1954-1961; Türkiye İktisat Tarihi;  

İçe dönük, ithal ikameci modelin uygulanması (1962-1976) ve kriz dönemi (1977-1979);  

24 Ocak 1980 finansal istikrar kararları ve ekonominin dışa açılması: 1980-1988;  

Ekonomide Mal ve Sermaye Hareketlerinde Tam Serbestleşme: 1989-2000. 

2000 ve sonrası 

 

Cumhuriyet döneminin ilk yılları için cari işlemler hesabı verileri sağlıklı olarak 

bulunmamakla birlikte dış ticaret rakamları mevcuttur ve açık vermektedir. 1923-29 dönemi 

1908-1922 dönemi ile şaşırtıcı bir süreklilik göstermektedir. 1923 sonrasında Kurtuluş 

Savaşından çıkmış bir ülkenin cılız sanayi yapısı görülmektedir. Dünya ekonomisi içinde 

ihracatının büyük çoğunluğunu hammaddelerin oluşturduğu, sanayi ürünlerini ise ithal eden 

olan bir ekonomik yapı söz konusudur. Devlet eliyle yerli sermayedar yetiştirme çabaları 

vardır. Lozan Anlaşması, yerli sanayiyi korumak için uygulanan ithal mallar ile yerli mallara 

farklı oranlarda tüketim ve satış vergilerine izin vermiyordu. Kamu gelirlerini arttırmak için 

yalnızca devlet tekeli olan mallara daha yüksek bir fiyat getirmek mümkündü. Lozan 

Antlaşması'na ek olarak imzalanan Ticaret Sözleşmesi nedeniyle Türkiye 5 yıl boyunca dış 

ülkelere iktisat politikaları uygulayamamıştır. Yine 5 yıl için ithalat ve ihracat yasakları 

kaldırılmış başka yasaklar ve kısıtlamalar getirilememiştir, gümrük tarifeleri 

değiştirilememiştir. En çok kullanılan tüketim mallarından alınacak vergiler bu sözleşmede 

belirlenmiş, değiştirilmesi önlenmişti. Bu anlaşmalar Türkiye’nin beş yıl süreyle gümrük ve 

ithalattan elde ettiği gelirleri arttırmasını ve sanayisini dış rekabetten korumak için gerekli 

etkili bir politika değişikliği gerçekleştiremeyecektir (Boratav, 1987: 26-30). 
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1923-1930 yılları arasında dış ticaret dengesi açık vermektedir. Büyük Buhran ve 2. Dünya 

Savaşı gerginliği etkisinde geçen 1930-1946 yılları arasında ise,1938 yılı hariç, devamlı cari 

fazla verdiğimiz dönem olmuştur. Büyük bunalımın yaşandığı dönemde dünya tarım fiyatları 

önemli ölçüde geriledi ve Türkiye için dış ticaret hadleri 1930’ların ortalarına doğru yarıya 

düştü. İhracat gelirlerinin %80’i tarımdan oluştuğu için bu dönem Türkiye açısından da 

ihracat gelirlerinin azaldığı yıllardı. Ayrıca Türkiye’nin ihracat pazarı olan Avrupa’daki 

büyük talep düşüşleriyle de karşılaşıldı. 1930’larda ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun 

borçları da ödeniyordu.  

 

1930-1939 döneminde dış borçların ödemesi bitirilmiş, milli gelirin %0,87’si kadar dış fazla 

verilmeye başlanmıştır. Sadece 1938 yılında dış ticarette açık verilmiştir. Dış borç 

ödemelerine ve dış fazlaya rağmen sanayi de yıllık ortalama %11,67 gibi yüksek bir büyüme 

hızı gerçekleşmiştir. Bu dönemde devletçi sanayileşme politikası uygulanmakta idi (Eşiyok 

2006). Ayrıca 1930-1939 dönemi ilk sanayileşmenin yaşandığı bir dönemdir. 

 

1940-45 döneminde Türkiye ekonomisi dünyaya kapalı kalmıştır. Türkiye savaşın son yılında 

Batı Blokuna geçmişti. Savaştan sonra da IMF gibi yeni kurulan Batı blokundaki kurumlara 

üye oldu. 1946 yılında yüksek oranlı bir devalüasyon yapmak zorunda kaldı. 1948 yılında 

Marshall yardımının alınmasıyla tarımdaki çöküş giderilmeye çalışıldı. Savaş bitiminde 

başlayan dışa açılma çabaları 1950’den sonra hız kazandı.   

 

1950-53 arasında tarımda katma değer, tarımdaki dış ticaret hadlerinin iyileşmesiyle birlikte, 

ihracat gelirleri %30’dan fazla artış sağlandı. 1950’lerin ilk yıllarında büyüme oranları bu 

olumlu koşulların da etkisiyle %12’lere varan oranlarla artmıştı. Ancak 1950-52 arasında cari 

işlemler açığı dört kat artmıştı. 1954 yılına gelindiğinde dış ticaret hadleri ve ihracat gelirleri 

yeniden düşmeye başladı. Cari işlemler açığı ise miktar kısıtlamaları, takas sisteminin 

kullanılması, ihracata prim uygulanması gibi yöntemlerle kontrol altında tutulmaya 

çalışılmasına rağmen, 1956’ya kadar yıllık ortalama %5,4 gibi uzun dönem ortalamasının 

üzerinde bir oranda büyümeye devam etti (Kazgan, 2006). İhracatta 1953-56 yıllarında 

yaşanan azalma ile birlikte cari açıkların tetiklediği dış borçların yükü 1958 krizini hazırlayan 

koşullar olmuştur. O dönemde durgunluk sebebiyle ithalat da daralıyordu. Buna rağmen 

yüksek enflasyon ülkenin ekonomik koşullarını güçleştirmekteydi. Birçok özel işletme ve 

bankalarda iflaslar da yaşanıyordu. Bu olumsuz koşulların etkisiyle 1958 yılında IMF ile 

anlaşarak bir istikrar programı uygulanması kabul edildi.  

 

Programa göre ihracat arttırılacak, 1 dolar 9 TL’de sabitlenecekti. İthalat kotalarıyla tüketimin 

ithalat içindeki payının azaltılmasına ve yatırım mallarının arttırılmasına çalışıldı. Bu 

tedbirlere rağmen ihracat artmadı fakat dış kredilerin etkisiyle ithalat artarak dış ticaret açığı 
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1963’e kadar artmaya devam etti. Büyüme hızı 1960’da %1’in altındaydı. Düşen büyüme 

hızıyla birlikte enflasyon da %3.5’a geriledi. 27 Mayıs 1960’da bir askeri darbe yaşandı.  

 

1954-1958 dönemi Türkiye ekonomisinde bunalım dönemleridir. Bu dönemde yaşanan 

bunalım ve cari işlemler hesabındaki açıkların finansmanında yaşanılan zorluklar ithal ikame 

modeline geçmekte etkili olmuştur. Ekonomideki bunalımın atlatılabilmesi için IMF’ye 

başvurulmuş, 1958 yılında 4 Ağustos İstikrar Kararları uygulamaya konmuştur. Bu kararlarla 

cari açığı düşürmek için ithalat kota ve kısıtlamaları bulunmaktaydı (Gülalp, 1987). İthal 

ikamesi modeli ile tarımda düşen dış ticaret hadlerinin olumsuz etkisi sanayi arttırılarak 

giderilme fırsatını yaratmıştır. Bu yöntemi izleyen tek ülke Türkiye değildi. 1960’larda ve 

1970’lerde G.Kore ve diğer bazı Doğu Asya ülkeleri, sanayileşme programları ile büyümeyi 

seçen ülkelerdir. Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Brezilya, Meksika ve Şili de kalkınma 

plan ve programları ile sanayileşme çabasında olan ülkelerdir. Japonya ise İkinci Dünya 

Savaşından sonra yeniden sanayileşme sürecine geçmiştir. İkinci Dünya Savaşından bir başka 

yenik çıkan devlet olan Almanya da, yıkılmış sanayiini daha gelişmiş ve modernini inşa 

ederek yeniden kurmuştur. Türkiye için bu dönemde planlı ekonomi uygulanmıştır. Birinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963-1967, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1968-1972, Üçüncü 

Beş Yıllık Kalkınma Planı 'ysa 1973-1977 yılları arasında yürürlükte kaldı. 1963-1969 yılları 

arasında ise diğer dönemlere göre hızlı ve istikrarlı büyüme sağlandı. 

 

1962-1976 dönemi, 1930-1939 döneminde olduğu gibi sanayileşme önemli bir atılım 

yapmıştır. Bu dönemde 1970 yılı dışında sanayi sektörünün yıllık ortalama büyüme hızı 

%10’lara çıkmıştır. İthal ikamesi ile sanayileşme 1970’lerin sonlarına kadar sürdü. Dış 

ticarette uygulanan politika tarım ve imalat sanayini geliştirme üzerine kurulmuştu. İç 

piyasada yerli üretimi teşvik etmek için, ülke içinde üretim düzeyi bir malın yeterli miktarda 

ise ithalatı yasaklanıyordu. Denetimli kambiyo rejimi uygulandığı için mal ve hizmet 

ithalat/ihracat hareketleri kontrol altında tutulabiliyordu. Bu dönemde ihracat/GSMH  oranı 

yüzde 4-5 iken, ithalat/GSMH oranı ise yüzde 6 civarında idi. Bütün mali piyasalar da sıkı 

denetim altında tutulmaktaydı. İthal ikameci bu dönemde amaç dışarıdan alınan bazı malların 

üretimini yurt içinde yaparak dövizde tasarruf sağlamak ve yerli üretim kapasitesini 

arttırabilmekti (Kepenek, Yentürk; 2001). 

 

Türkiye 1970'ten birinci petrol krizinin yaşandığı 1973 sonu 1974 başına kadar geçen yılları 

bütün göstergelerin olumlu seyrettiği bir dönem yaşadı: Reel GSMH artış hızı yılda ortalama 

yüzde 7'ye yaklaşıyor, yurtiçi tasarruf oranı (yüzde 18.5) neredeyse yurtiçi yatırımı (yüzde 

18.7) karşılıyordu. İhracatın ithalata oranı hızla düşüyor olsa da, 1950'den bu yana ilk kez net 

turizm geliri pozitif bakiye veriyor ve işçi dövizi girişleri artıyordu. Gerçi bu arada enflasyon 

hızı yılda yüzde 20'ye yaklaşmıştı, ama Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliği Anlaşması'nın 

Geçiş Dönemi diye tanımlanan ikinci dönemine geçiş için Katma Protokol imzalanmış ve bu 
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arada pamuk ipliği, ham bez gibi basit de olsa birkaç sanayi ürünü ihraç edilmeye başlanmıştı 

(Kazgan, 2006).  

 

Petrol fiyatlarındaki artışlar ise bu gidişi tersine çevirdi. 1975-77 arasında devalüasyonlar 

yapılarak dolar 17.50 TL'ye çıkarıldı. Türkiye’yi ve birçok ülkeyi cari açıkların artmasına ve 

1978’de krize sürükledi. Krizin tüm sektörlerde ve milli hasılada düşüşlere neden oldu.  1977 

yılında %27,2 sermaye birikim oranında gerçekleşmişken, dönem sonunda bu rakam %21,5’e 

gerilemiştir.  Yüksek sermaye birikim oranının etkisi 1977 yılında görülmüş, sanayi 

sektöründe %6,6 ile yüksek bir büyüme gerçekleştirmiştir. Ancak 1979 yılında bu büyüme 

düştü, sanayinin büyüme hızı da eksi %5 oranına geriledi. Türkiye’de dış ticaret dengesinde 

asıl büyük açılma ham petrol fiyatlarının arttığı 1974 yılından sonraki dönemde gelmiştir 

(Kepenek, Yentürk, 2001). Petrol fiyatındaki dört kat artışı, ithal edilen sanayi mamulleri 

fiyatlarındaki artış izledi. Dış ticaret hadlerindeki kötüleşme nedeniyle ihraç malları (dolar) 

fiyatı düşüyor, daha çok ithal malları (dolar) fiyatları tırmanıyordu. 1977 yılında dış ticaret 4 

milyar doları aşarak büyük oranda açık vermeye başladı. Dış ticaret açığının bir nedeni 

ihracatın önceki yıldan 200 milyon dolar daha düşük gerçekleşmesi iken, bir diğer nedeni de 

ithalatın % 13 (660 milyon dolar) artmasıdır. İhracatın ithalatı karşılama oranı da % 30’a 

gerilemişti. İthal ikameci dönemde 1974 yılına kadar ithal edilen mallar içinde ara malı ve 

yatırım malı aynı oranlardayken 1974 yılından sonra ara malı oranı artmaya başlamıştır.  

 

 1974-75 yıllarında daha hafif bir öncü krizde yeterli önlemler alınamayınca üç yıl sonra, çok 

daha şiddetli bir bunalım yaşandı. Ekonomik bunalımı aşabilmek için Mart 1978 ve Nisan 

1979’da iki tane istikrar önlemleri programı yürürlüğe konuldu. Ödemeler bilançosu 

finansmanını sağlamak enflasyonu azaltabilmek, bütçe açıklarını giderebilmek için IMF’den 

mali destek alınıyordu. IMF ile varılan anlaşma sonucunda kısa vadeli özel dış borçların 2.8 

milyar dolarlık bölümü uzun vadeli devlet borcuna dönüştürüldü. Böylece özel kesimin 

yararlandığı dış borçların ödeme yükü devletleştirilirken, yükün bütün topluma yayılması 

sağlandı. Türkiye aynı zamanda 190 milyon dolar kadar borç anaparasını da ödeyerek toplam 

dış borç stokunu 13.79 milyardan 1979'da 13.6 milyar dolara indirebildi.  

 

OPEC üyeleri petrol fiyatını 1979 ve 1980'de ikinci kez (yüzde 150 oranında) artırdı. Gerçi bu 

kez fiyat artış oranı daha düşüktü, ama Türkiye bu sırada ekonomik kriz içindeydi. Dünya 

piyasaları, petrol ithalatçısı ülkeler tekrar daralmaya girerken, Türkiye'nin ihraç ettiği tarım 

ürünlerinin dış talebi de tekrar azaldı. 1980 ve 1981 'de geçici bir iyileşme olduysa da, dış 

ticaret hadlerindeki gerileme 1981 'den sonra süreklilik kazandı. Avrupa Topluluğu ile 

genelde Batı'nın tarımda yüksek sübvansiyonlu üretim ve ihracat politikasıyla hızlı teknolojik 

değişme yaşaması bunun başlıca nedeniydi. Bir diğer olumsuz gelişme, ABD'nin faiz 

hadlerini sıkı para politikası yoluyla yükseltmesiydi. Yeni borçlar için faiz maliyetleri çok 

yükselmişti. Dolar uluslararası piyasalarda değerlenirken Türkiye diğer gelişmekte olan 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3134 
 

ülkeler borç krizine sürükleniyordu. Bu ağır ekonomik ve siyasi koşullar altında 12 Eylül 

1980’de askeri darbe yapıldı ve 24 Ocak kararları yürürlüğe kondu.  

 

Türkiye’de cari işlemler hesabının 1980-2015 yılları arasında genel görünümü: 

Türkiye bu dönemde IMF, Dünya Bankası, OECD, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İskan 

Fonu gibi kurumların kredi desteklerini aldı. IMF'den yeni krediler alma ve borç ertelemesi 

1985 yılına kadar sürdü. Bu şekilde büyük miktarda kaynak Türkiye'ye aktarılmış oldu. 1980-

1983 yıllarındaki bunalımdan da göreli olarak daha az etkilendi. 1980-1983 döneminde 

programın ilk aşaması uygulandı. İkinci aşamasında, genel olarak ekonomi ve mal ithalatı 

aşama aşama serbestleştirildi. Üçüncü aşamada 1989 yılına kadar TL konvertibl oldu, mali 

piyasalar serbestleşme çabaları ve özelleştirmeler devam etti.  

 

24 Ocak kararlarının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Dış ticaretin geliştirilmesi ve serbestleştirilmesi: Tarım ürünlerinin dış ticaret hadlerindeki 

büyük bozulmayla bu ürünlerin ihracatının borçları ödeyemeyeceği anlaşılmıştı. İhraç 

edilebilecek ürünlerin üretilmesi sürecine geçildi. “İhracata dönük sanayileşme", modeli adı 

verilen bu süreçle döviz arzını arttırmak hedefleniyordu. Reel devalüasyonlar ve mali 

desteklerle ihracatın artırılmasının yanında ithalat uygulanan yasaklar ve miktar kısıtlamaları  

giderek kaldırıldı. Başlarda vergi gelirlerinin çok azalmaması ve ithalatın birden 

yükselmemesi için gümrük vergileri-fonlar getirildi, daha sonra aşamalı olarak bu gümrük 

vergileri ve fonlar da azaltıldı. ithalat 1984 yılından sonra tam serbestliği gerçekleşti. Yeldan 

(2002) “İhracata dönük sanayileşme" modeliyle iktisadi artık biçimlerinin nitelik 

değiştirdiğini öne sürmektedir. 1980’li yıllarda yurtiçi alım gücünün iyice kısılarak ve ihracat 

yoğun biçimde teşvik edilerek ihracatın arttırılması hedefleniyordu. 1980’lerin ilk yarısında 

özel sermaye, ihracat teşvikleri ve düşük ücretlerin getirdiği avantajlarla sektörün kar marjları 

yükselmiş, ücretli emeğin payı düşmüştür. 

 

Sermaye girişlerinde ve döviz piyasasında serbestleşme süreci: Sabit döviz kuru rejiminde 

döviz fiyatlarını hükümet belirlerken döviz piyasasında serbestleşme sonrasında fiyat 

belirlenmesi TC Merkez Bankası'nın görevi oldu; ayrıca kurlar günlük olarak yayınlanmaya 

başladı (Mayıs 1981). Sonrasında, ticari bankalar döviz kuruna bir kar marjı ekleyerek bu 

kuru izlediler. Sermayeyi daha çok çekebilmek için dolaysız yatırımlara kolaylıklar sağlandı; 

Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldı, serbest bölgeler kuruldu. Serbestçe döviz tevdiat 

hesaplarının açılabilmesi imkanı 1985'te geldi. 1989'da konvertibiliteye geçiş ile birlikte mali 

piyasaların serbestleşmesi tamamlanmış oldu.  

 

Devletin fiyat oluşturma sürecinden çekilmesi: Devletin piyasaya müdahalelerini azaltmak ve 

ekonomideki yerini daraltmak amacıyla sigara gibi tekeller kaldırıldı. Bazı iç fiyatlar 
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üzerindeki denetim ve mali destekler de kaldırılarak piyasanın denge fiyatını oluşturması 

sağlandı, Mali destek yapılan KİT'lerden devlet desteği geri çekildi. Devletin özel sektörün 

yapabileceği işlerden ve girişimcilikten ayrılması sonucunda özel girişimin gelişmesi; özel 

kesimin rekabet koşullarına uyma yeteneğinin artması; kamu gelirleri artarken zarar eden 

KİT’lerin elden çıkarılması ile giderlerin ve kamu açıklarının azalması bekleniyordu. 

 

 Para arzının denetlenmesi, özel girişimcilerin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi: IMF 

ile yapılan anlaşmanın önemli bir amacı para arzının kısıtlanarak enflasyonu düşürmekti. Bu 

amaçla hükümetin TCMB’den alabileceği krediler kısıtlandı. Kamu kesiminde üretilen 

malların fiyatlarına yüksek oranlı zamlar yapıldı. Sermaye üzerindeki vergiler hafifletildi. 

TCMB’den kredi alımı zorlaşınca 1985'ten sonra ağırlıklı olarak iç borçlanma ile finansman 

tercih edilir oldu. İç borçlanma da reel faizleri yükseltti ve devlet bütçesi içinde faiz 

ödemelerinin payı çok arttı 

 

Faiz oranlarının serbestleşmesi: Sıkı para politikasının uygulanması faiz hadlerinin 

yükseltilmesinde ve pozitif reel faize geçilmesinde etkili oldu. Faiz hadlerinin yükseltilmesi 

ile birlikte tasarruflar artacak ve bu tasarruflar sermaye piyasası yoluyla yeni yatırımların 

finansmanını sağlayarak ekonomi gelişecekti. Bu sayede enflasyona neden olan finansman 

azalarak tasarruflar verimli yatırımlara kanalize edilecekti. Ancak artan faiz oranları enflasyon 

beklentilerini yükselttiği için yatırımlar planlandığı gibi artmadı.  

 

Reel ücret ve maaşların azaltılması: IMF ve Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar gereği 

ücretler denetlenecek ve ayarlanırken geçmişteki enflasyona değil, beklenen enflasyona göre 

ayarlanacaktı. Tarım ürünlerindeki fiyat belirlemesi de bu yöntemle yapılması öngörülüyordu. 

Bu politika neticesinde reel ücretlerde 1988 yılına kadar sürekli bir düşüş yaşandı. Tarım 

ürünleri fiyatları da aynı şekilde azalıyordu. 1988 yılında, 1977-1978 yıllarına göre tarım 

ürünlerinin iç ticaret hadleri dönemine göre yarıya düşmüştü. Tarım destekleme politikasında 

kapsanan ürün sayısı azaltıldı; kamu kurumlarınca satın alınan ürünlerin ödemeleri de 

geciktirilerek enflasyon sebepli kayıplar yaşanmasına neden oldu. Üretici için bir olumsuz 

durum da kimyasal gübre dışındaki girdi fiyatlarının serbest bırakılması sebebiyle girdi 

fiyatlarının çok artış göstermesidir (Kazgan, 1992). Bu politikalar sayesinde rant artı faiz artı 

kentsel küçük girişimci geliri artı karın yurtiçi faktör gelirindeki payı 1976-1977 arası % 35 

iken 1988'de tam % 64'e yükselmiş, tarımın payı %30.5'ten %18.5'e düşmüştü (Özmucur, 

1992; Kazgan, 1996; Şahin, 2007 ). 

 

Şekil 2. İhracat, İthalat ve Cari Denge 
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Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

1984-1989 döneminin 1987'ye kadar geçen yıllarında ekonominin serbestleşme sonucundaki 

ekonomik göstergeler başarılı görünüyordu.  Türkiye, özellikle IMF tarafından örnek 

gösteriliyordu. Örneğin, GSMH büyüme hızı 1984-1987 aralığında yılda ortalama yüzde 7 

gibi yüksek bir düzeye ulaştı. TEFE'deki artış hızı, gerçi istikrar politikası dönemine oranla 

düşse de 38.9 gibi yüksek bir oranda idi. Atıl kapasiteleri ihracat sayesinde kullanabilen 

imalat sanayinin büyüme hızıysa yılda yüzde 8.9 gibi yüksek bir düzeye çıktı. Tarım ise, 

önceki yıllara göre daha fazlalaşarak yılda % 2 düzeyinde gerçekleşti. Şekil 6’da da 

görüleceği gibi cari işlemler açığında da iyileşme görülüyordu. 1980-1983 arasındaki yüzde 

4'ten yüzde 1.7'ye düşen cari işlemlerin GSMH'ya oranı 1984-1987 arasında dış borç faizleri 

çıkarıldığında pozitif oranlara ulaşıldı. 

Şekil 3. İhracatın ithalatı karşılama Oranı 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3137 
 

1980-88 döneminde dış ticaret hacmi yaklaşık iki kat artarak GSMH’nın %36,9’una ulaşmıştı.  

İhracatın ithalatı karşılama oranı %36,8’den %81,4’e çıkmıştı (Şekil 7). 1980’de 3,4 milyar 

dolar olan cari açık 1988’de 1,6 milyar dolarlık fazlaya dönüşmüştür. Cari işlemler 

hesabındaki hızlı artış gelirlerde de görülüyordu; sanayi ürünlerinin ihracatı ile birlikte, 

turizm, taşımacılık, müteahhitlik gibi yeni gelirler devreye girmeye başlamıştı. Olumlu 

ekonomik göstergeler Türkiye’nin yeni kredi almasını kolaylaştırıyordu.  

 

Bu olumlu oranların yanında 1988 ve 1990’larda görülecek dengesizliklerin ekonomideki 

öncü göstergeleri de mevcutu. 1981-87 döneminde %27 ve %50,3 arasında değişen enflasyon 

oranları vardı. 1988’de %68’e ulaşmıştı. Bu oranlar hiperenflasyona dönüşmese de çok 

yüksek düzeylerdeydi. İthalat yoluyla üretim maliyetleri artıyor ve tekrar tekrar devalüasyon 

yapılıyordu. 1981-88 arasında % 5,3’e ulaşan büyüme oranı 1988’de %3,7 düzeyine inmiştir. 

O dönemde ekonomik büyüme cari açığı belirliyordu. Cari açığın finansmanı için de dış borç 

kullanılıyordu. 1987 sonuna gelindiğinde, iç-dış borç anapara ve faizleri vergi gelirlerinin 

yüzde 94'ü gibi çok yüksek oranlara çıkmıştı. Şekil 9’da görüleceği gibi Kamu kesimi 

yatırımları 1980 sonlarında özel sektörü çok aşmıştı. Kamu kesiminin borçlanma gereği bu 

dönemde GSMH’nın %4,3 ile %10,5 arasında değişmesi iç ve dış borçlanma gereğini çok 

arttırdı. Bu dönemde yüksek faizin tasarrufu teşvik edeceği düşünülmüştür. Ancak büyümenin 

finansmanının iç tasarruflarla gerçekleşmesi sağlanamamıştır.  

Şekil 4. İhracat, İthalat ve Cari Dengenin GSYH’ya oranı 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

Ağustos 1989'da sermaye hareketleri serbestleşti. TL 1990 yılının başında kovertibl 

oldu.1988, 1989, 1991, 1994, 1999 Türkiye için kriz yıllarıdır. 1988-1989'da tıkanıklar 

durgunluk içinde enflasyona (stagflasyon) neden oldu.  Enflasyon ortamında dövize olan talep 

çok artıyordu. TL’ye dönüşün sağlanması için faiz oranları çok yükseltildi. Yükselen faiz 

hadleriyle ve şiddetli devalüasyonla birlikte içeride talep daralması, ekonomiyi durgunluk 
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içinde enflasyon sürecine sokmuştu. Bu arada şiddetli talep daralması sayesinde cari işlemler 

bilançosu 1.5 milyar dolarlık, GSMH'nin yüzde 1.8'ine ulaşan fazla verdi (Şekil 8).  

 

1994'te yaşanan şiddetli krizin habercisi, 1989 yılında başlayan ve 1991 sonuna kadar süren 

kriz dönemi oldu. 1989 yılı Türkiye tarihinin ikinci stagflasyon yılıydı. 1988 yılına kadar 

yüksek kur ile ihracat teşvik edilirken bu tarihten sonra düşük kur uygulamasına geçilmiştir. 

1989'dan itibaren toplam net sermaye girişleri çok fazla artmıştır. 1980'li yılların ilk yarısında 

yılda 1 milyar dolara varmazken, 1996 ve 1997'de tutarı 9 milyar dolara yaklaşmıştır. Yabancı 

sermaye girişinin yaklaşık %40’ı cari açığın finansmanında kullanılmıştır.   

Şekil 5. Mal , Hizmet ve Gelir Dengesi 

 

Kaynak: IMF databank 

Para (faiz) ve döviz kuru politikaları, sermaye hareketlerindeki  serbestleşme sonucunda 

birbirini etkiler ve Merkez Bankası bu iki politika aracından birini seçmek 

durumundadır.1994 yılının başında ihracatı teşvik etmek için TL %60 devalüe edilmiştir. Bu 

devalüasyon 1995 yılında ihracatın %19,5 oranında artmasını sağlamıştır. 1995 ve 2000 yılları 

için Merkez Bankasının nominal döviz kurunu hedefleme ve enflasyonu bu şekilde düşürmeyi 

seçmesinin nedeni, 1994 ve 1999 yıllarında yapılan IMF anlaşmalarının bir sonucudur. 1996-

1999 yılları arasında döviz kurunu istikrarlı hale getirerek, Merkez Bankası, döviz 

fiyatlarının, enflasyonla uyumlu olmasını ve döviz piyasalarında meydana gelen spekülatif 

hareketlerin bu politika ile önlenmesine çalışılmıştır. 2001 yılındaki finansal kriz bitiminde, 

serbest döviz kuru rejiminin yanında para politikasında sıkılaşmaya gidilmiştir. Ancak 

nominal kur çıpası uygulaması işe yaramayarak yeni krizlerin gelmesini kolaylaştırmıştır. 

1994 ve 200l 'de ağır, 1998-1999'da ise hafif üç kriz yaşanmıştır. 

 

1990-98 arasında ihracat ve ithalat oranları birlikte yükselirken cari açık/ GSYH oranı çok 

fazla değişmedi. Yalnızca kriz yılları olan 1991, 1994, 1999 yıllarında azalmalar yaşandı 

(Şekil 2-8). İhracatın ithalatı karşılama oranı da kriz yılları dışında 90’lı yıllarda yatay bir seri 
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izledi. 1988 ve 2002 yılları arasında, ithalatın büyüme hızı (% 9,4), ihracat artış oranını (% 

9,0) biraz aşmış ve Türkiye'nin dış ticarete açılma derecesi önemli boyutlarda artmıştır. 

İhracatın artmasında dalgalı döviz kuruna geçiş ile birlikte döviz kurunun yükselmesi etkili 

olmuştur.  

 

2002-2006 döneminde öngörülenin üstünde büyüme oranları gerçekleşmiştir. Kısa vadeli 

sermayenin beklenin üstünde gelişi ile döviz kuru bolluğu yaşanmış ve Türk Lirası değeri çok 

aşınmıştır. 2003-2005 döneminde ihracat 47 milyar dolardan 73 milyar dolara çıkmıştır. 2006 

yılında cari açık 31,5 milyar dolarla yeni bir rekor kırmıştır (Şekil 8). 

Şekil 6. Kamu ve Özel Sektör Yatırım, Tasarruf ve Cari Açık Dengesi 

 

Kaynak: TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

2000’li yıllarda kriz dönemleri dışında kamu yatırımlarında dış borç oranı azalmış, fakat özel 

sektörde artma eğilimine girmiştir. Bu yıllarda yurtiçi tasarruflar da azalmış, toplam 

tasarruflar içindeki dış borçların payı yükselmiştir. Bu da Türkiye için gerekli büyümeyi dış 

borçlarla finanse ettiğimiz anlamına gelir. 2011 yılına gelindiğinde özel sektördeki borçluluk 

toplam dış borcun yaklaşık üçte ikisi seviyelerine ulaşmıştı.1980’lerden sonra meydana gelen 

kamu borcunun yerini 2010’lu yıllarda özel sektör borcu almıştır.   

 

Şekil 8’te de görüleceği gibi 2002 yılından sonra yüksek cari açıklar görülmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde, ülke içi finans piyasalarındaki ve kurumlarındaki düzenlemelerin 

yetersiz oluşu, ülke ekonomisindeki kamu, reel sektör, bankacılık ve hanehalkı gibi temel 

sektörlerinin borçlarının dolarizasyonu, cari işlemler açıkları, borç düzeyi ve vadesi gibi 

ekonomik kırılganlıklarının derecesi düzeyinde dışsal şoklardan etkilenmeleri artabilir. 
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 SONUÇ 

Yukarıda sadece birkaç tanesini aldığımız araştırmada görüldüğü gibi cari işlemler hesabının 

önemi birçok çalışmanın konusudur. Türkiye’de cari işlemler hesabı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son yıllarından itibaren çoğunlukla açık veren bir ekonomi olmuştur. 

1930-39 dönemi en uzun cari fazla verilen dönemdir. 1938 yılı dışında cari fazla verilmiştir. 

Diğer cari fazla verilen yıllar ise Türkiye için kriz yılları olmuştur. Türkiye’nin devamlı 

olarak cari açık veren bir ekonomi olmasının en önemli nedeni üretimin dışa bağımlı olarak 

yapılıyor olmasıdır. Büyüme dönemlerinde özellikle makine, ara malı ve teçhizat 

kalemlerindeki ihtiyacın ithalat ile karşılanıyor olması cari açıkların önemli bir nedenidir. 

Türkiye; ihtiyacı olan ara malı, makine ve teçhizatın ülkede üretimini gerçekleştirebilmek için 

gerekli dönüşümü yapamamıştır. Bu nedenle büyümenin arttığı dönemlerde cari açıklarda 

artmıştır. Cari açıkların bir diğer önemli nedeni doğalgaz, petrol gibi enerjide kullanılan doğal 

kaynaklardaki dışa bağımlılıktır. Bu sorunların uzun yıllardır çözülememesi cari açık 

problemini de kronik hale getirmiştir.  
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ÖZET: Sosyal politikaların sadece devlet tarafından uygulanıyor olması, zamanla bazı yetersizlik ve 

eksiklerin ortaya çıkmasına neden olmuş, bu da dernek ve vakıflar gibi kurumların oluşmasında sebep 

teşkil etmiştir. 

 

Bu kapsamda değerlendirildiğinde günümüz sosyal politikaları ve bunların uygulanması anlamında 

yardımcı olan sosyal politika araçları da değişmekte ve yeni şekiller alarak uygulama alanı 

bulmaktadır. Ülkemiz açısından yeni sayılabilecek ancak dünya üzerindeki ortaya çıkma ve 

uygulamalarına baktığımızda yaklaşık altmış yıllık bir geçmişi olan “gıda bankacılığı” buna örnek 

gösterilebilir. Burada iki unsur dikkatimizi çekmektedir, bu faaliyetleri üstlenen kurumlar açısından 

işin organize edilmesi ve uygulanması yani bankacılık tarafı, diğeri de bu kurumlara ilgili malzemeleri 

teslim eden ya da bağışlayan durumundaki ticari firmalar. 

 

Bu çalışmanın amacı, gıda bankacılığına ticari firmalar yönüyle bakıldığında, bir sosyal paylaşım mı 

yoksa zaten vergi indirimlerinden düşecek olması nedeniyle bir gider kaleminin başka şekildeki ifadesi 

mi olduğu ve gıda bankacılığının kendi başına bir sosyal politika aracı mı veya başka bir sosyal 

politika aracının alt unsuru mu olduğudur. Son olarak gıda bankacılığının ülkemizdeki durumuyla 

ilgili bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Politika, Sosyal Politika Araçları, Gıda Bankacılığı. 

 

 

AN EVALUATION of FOODBANKING AS A MEANS of SOCIAL POLICY 

 

ABSTRACT 

In the length of changing time the aspect of social policy has become ineffective and resulted 

incompetency and therefore the stuation itself created other means of social policies like charities and 

Non Governmental Organizations. 

 

The aim of this study is to verify whether the foodbanking is a social policy for trade companies or it 

is just a way of getting rid of some responsibilities concerning taxes and at the same time whether 

foodbanking itself is a means of social policy or subdivision of it. Lastly the subject was evaluated 

through aplication in our country. 

 

 

Key Words: Social Policy, Means of Social Policy, Foodbanking. 
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GİRİŞ 

 

 

Bu araştırmada en başta dernek ve vakıflar devamında ise belediyelerinde dâhil olduğu 

kurumlar tarafından yürütülen ve bir sosyal politika aracı olarak devletinde desteklediği gıda 

bankacılığı incelenmektedir.  

 

Konuyla ilgili yapılan literatür taramasında mevcut sosyal politika hakkında yazılan kitaplar 

yanında, konuyla ilgili fikirlerin belirtildiği makale ve inceleme yazıları da dahil tez 

araştırmalarına da bakılarak detaylı bir inceleme yapılmıştır. 

 

Bunlara ilaveten başta Türkiye İstatistik Kurumu olmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı, 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası ve Türkiye Gıda Bankaları Birliği’nin raporları 

incelenmiştir. 

 

Veri toplama aracı olarak dokümanlar kullanılmış, konuya ışık tutabilecek uygun nitelikteki 

yazı, rapor ve istatistiki bilgilerden yararlanılmıştır. Nitel bir araştırma yapılarak bulunan 

bilgiler uygun şekilde tasnif edilip sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Netice itibariyle mevcut durumda bir sosyal politika aracı olarak kullanılan gıda 

bankacılığının, ülkemizdeki durumu, bunun kendisinin bir sosyal politikan aracı mı ya da bir 

sosyal politikanın alt unsuru mu olduğu, buna destek verenler anlamındaki ticari firmalar 

açısından ifade ettiği değerin ne olduğu ve daha çok hangi alanda etkili olduğu ortaya 

konmaya çalışılmıştır.  

 

1.SOSYAL POLİTİKA, SOSYAL POLİTİKA ARAÇLARI ve SOSYAL 

SORUMLULUKLA İLGİLİ KAVRAM ve TANIMLAR 
 

1.1.Sosyal Politika 

 

Sosyal politika sadece çalışanla işveren arasındaki sorunları değil, toplumla ilgili her türlü 

sorunu ele alan, yalnızca üretim ve gelirin yeniden dağıtımı gibi temel sorunlar yanında, 

çocuk, yaşlı, göçmen, hükümlü, dışlanmışlıkları da konu edinen, bunların çözümü ve 

sorunların hafifletilmesine yönelik çareler üreten bir politikadır (Tokol ve Alper, 2012: 4-5).  

Sosyal politika, toplumu meydana getiren unsurların, sosyal hareketleri, karşıtlıkları ve 

mücadeleleri karşısında devleti ve anayasal düzeni ayakta tutmaya yarayan bir bilim dalıdır 

(Tuna ve Yalçıntaş, 1999: 29). Bu durumda sosyal politikanın amacının, var olan anayasal 

devlet düzeninin, toplumun sosyal hareketlerinden etkilenmeyecek şekilde tutulmasıdır 

diyebiliriz. 

 

Koray sosyal politikayla ilgili olarak (Koray, 2008); “sosyal sorunlar ve mücadeleler, devlet 

ve vatandaşlık anlayışındaki değişimler ya da haklar ve kurumlar açısından ele alıp anlatmak 
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mümkün. Bunların hiçbiri yanlış olmaz ancak eksik kalabilir” demiştir. Gerçekten devletlerin 

yapıları, vatandaşların sosyo-ekonomik hakları ve beklentileri, devletlerin toplumsal olaylara 

müdahale yöntemleri ve belki hepsinden önemlisi vatandaşların kültürel ve ahlaki değer 

yargıları dinamik bir yapıya sahiptir, bugün yapılan bir tanım bir süre sonra geçerliğini 

yitirebilir veya eksik kalabilir. 

 

Hagenbuch sosyal politikanın esas sebebini (Titmuss, 1971), “toplumun her bireyinin belli 

bazı minimum standartlara ve fırsatlara sahip olması isteği” olarak belirtir. Sosyal politikanın, 

standart ve sadece belli kalıplar içine sıkıştırılarak hazırlanmış bir tanımı yoktur. İnsanlarla 

ilgili olduğu için, insani değerlerden ayrı tutulamaz ve devamlı olarak değişen bir yapıya 

sahiptir. 

 

Sosyal politika, kurumlar tarafından meydana getirilen bir politika olmasının yanında, 

kurumlar da bu politikanın ürünleri ve uygulayıcısıdır (Koray, 2008: 13). Dolayısıyla sosyal 

poltika dediğimizde, bunu kurumlardan arındırılmış olarak düşünmek mümkün değildir. Yine 

Koray sosyal politikayı (Koray, 2007: 19), “devlete ait ve topluma yönelik politikalar dizisi” 

olarak tanımlar. 

 

Toplumu oluşturan bireylerin sosyal gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla uygulamaya 

geçirilen disiplinler arası bilim dalına sosyal politika denir (Şenkal, 2005: 26). Sosyal politika 

toplumdaki sınıfsal mücadeleleri ortadan kaldırıp, bunların rahatsızlık vermeyecek bir hale 

getirilmesine çalışır. 

 

Bir çok bilim dalıyla ilgili olan sosyal politikanın bazen alt bir bilim dalı olarak görüldüğüne 

de rastlamak mümkündür. Örneğin; ekonomi, felsefe, siyaset, sosyoloji gibi. Böyle olması 

sosyal politikanın diğer bilim dallarıyla iç içe olmasından ve onlarla meydana gelen 

etkileşimlerden kaynaklanır. 

 

Sarıipek sosyal politikayı (Sarıipek, 2016), “toplumsal risklerin kamusal idaresidir” şeklinde 

tanımlamıştır. Bu anlamda sosyal politikaya “kamusal idare” yönüyle baktığımızda temel 

olarak iki özelliğinin olduğunu söyleyebiliriz; mevcut sosyal problemlerin kontrol edilmesi ve 

bunların yönetilmesi. 

 

Sosyal politikanın esas uygulayıcısı, kural koyucusu ve kontrol edeni hiç tartışmasız ki 

devlettir. Devlet ortaya koyacağı bir takım yöntemlerle vatandaşlarına götüreceği ve onların 

huzur ve mutluluğunu sağlayacağı şartların neler olacağını, sosyal politikalar yardımıyla 

belirler. 

 

1.2.Sosyal Politika Araçları 

 

Nasıl her teorik düşünce uygulanabilmek için bazı yöntem ve araçlara ihtiyaç duyarsa, aynı 

durum sosyal politika için de geçerlidir. Genel anlamda sosyal politikanın uygulayıcısı başta 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3145 
 

kamu yönetimi ve kamusal kurumlar, sonra ise yine kamunun çalışmasına izin verdiği, 

kontrol ettiği ve düzenlediği diğer kurumlar gelmektedir. Bunlardan ilkine kamu müdahalesi, 

ikincisine kolektif kendi kendine yardım mekanizması da denilebilir. Bu iki temel kurum, bazı 

yardımcı araçlar vasıtasıyla sosyal politikanın uygulanmasını sağlar (Tuna ve Yalçıntaş, 1994: 

195). 

 

Sosyal politika araçları denildiğinde anlaşılması gereken, merkezinde kamusal düzen ve bunu 

çevreleyen başta Anayasa olmak üzere, kanunlar, mevzuatlar ve bunlara uygun olarak ortaya 

çıkartılıp düzenlenen kurum ve organizasyonlardır. Bunu biraz daha genişlettiğimizde, belli 

amaçlara uygun olarak geliştirilen vergi, barınma, sosyal yardım, yoksulluk, yaşlılık gibi 

politikalar ve bunları uygulayan kurumlar görürüz. 

 

Dolayısıyla kamusal sosyal politika araçları dediğimizde bunun içinde iki temel unsuru 

barındırdığını görürüz;  

 1.Bu maksatla ortaya konulan Anayasayal düzenlemeler yani hukuki unsurlar, çalışma 

 hayatıyla ilgili düzenlemeler; iş yasaları, sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler, sosyal 

 yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik kanunları veya vergi kanunlarının konuyla ilgili 

 teşvik ve muafiyet düzenlemeleri gibi. 

 2.İlgili yasa ve kurallara uygun olarak kurulup işletilen organizasyon seviyesindeki 

kurumlar, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk  Esirgeme Kurumu gibi. 

 

Bir sosyal politika aracı olarak kamusal politikalara destek ve yardımcı olmak üzere ortaya 

çıkan, zamanla toplumla bütünleşerek devlet kurumlarının yetersiz kaldığı yer ve zamanlarda 

devlet adına ve onunla birlikte hizmet veren, devlet tarafından statüsü, hukuki boyutları ve 

çalışma şartları düzenlenen ve kontrol edilen örgütler olarak, sosyal politika araçlarının diğer 

yönünü oluşturur. 

 

Vakıflar ve dernekler, kuruluş amaçlarına uygun olarak, birer sosyal politika uygulayıcısı ve 

kolektif kendi kendine yardım mekanizması konumundadırlar. Bu kurumlar kamu 

müdahalesin olmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda toplumsal bir dinamizm şeklinde 

ortaya çıkarak bir takım problemlerin çözümüne sağladıkları katkılarla, sosyal bir katma 

değer oluştururlar (Tuna veYalçıntaş, 1994: 213). 

 

1.3.Sosyal Sorumluluk  

 

Sosyal sorumluluk, sosyal politika tanımının amaçlarına uygun olarak oluşturulmuş, sosyal 

nitelikli, özünde yardım, bağış, yardımlaşma, karşılıksız ve zorunluluk olmadan verme gibi 

unsurları barındıran, yapmadıklarından veya yapmamalarından dolayı hukuki olarak bir 

zorlamaya tabi tutulamayan fikir, eylem ve davranışlar bütünüdür. 
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Sosyal sorumluluğa bu yönden bakıldığında, birkaç özelliği ön plana çıkmaktadır. Bunların 

başında, sosyal sorumluluk dediğimiz kavramın zorunluluk ötesi olmasıdır. Yani kurumlar ve 

bireyler, bağış yapmaya zorlanamaz veya yapmadıklarından dolayı kınanamaz ve haklarında 

cezai bir yaptırım uygulanamaz.  

 

Dolayısıyla sosyal sorumluluk dediğimiz kavram, temel olarak gönüllülüğü esas kılan ve 

gönüllüler tarafından üstlenilen bir sorumluluktur. Devleti ve kamu düzenini bundan ayrı 

tutmak gerekir. Çünkü devlet, devlet olmasının gereği olarak sosyal bir politika amaçlamak 

zorundadır ve bu sosyal sorumluluk olmaktan uzaktır. 

 

Sosyal sorumluluk, kuruluşları ve tabi oldukları kanunlar gereği sivil toplum kuruluşları, 

vakıflar, dernekler ve sosyal sorumluluk faaliyetine katılmaya istekli ticari firmalar tarafından 

yerine getirilir. Bu arada sosyal sorumluluğun bireylere bakan yönleri de olduğunu gözardı 

etmemek gerekir. Bireylerin de mutlaka sosyal sorumluluk davranışları ve eylemleri vardır. 

 

1.3.1.Bireysel Sosyal Sorumluluk  

 

Bir çok insan hayır kurumlarına yardım eder, sosyal sorumlulukla ilgili fonlara para yatırır, 

çevre dostu ürünler tüketir, kan bağışında bulunur, zamanlarını hatta bazen hayatlarını bu 

konuda vakfederler.  

 

Bu tür sosyal davranışlar, birbirine bağlı ve ilişkili dürtülerin bir karışımıdır. İlk olarak çok 

seçkin ve iyi niyetli bir şekilde bireyselcilikten sıyrılıp başkalarının iyiliğini düşünme ve 

faydalı olma fikri, ikinci olarak maddi dürtülerden kaynaklanan ve yapılan yardımların “eğer 

vergiden düşülebilseydi daha fazla olabilirdi” düşünceleri, üçüncü olarak ise toplum 

tarafından ileri sürülen kendini düşünme endişeleri. Bu üçü arasındaki ilişkinin sonucunun 

nasıl olacağı bizim kendimize verdiğimiz değer ile diğerlerinin bize verdikleri değer ve harici 

dürtüler tarafından belirlenir (Benabou and Tirole, 2009: 3). 

 

Sosyal sorumlulukta toplumsal imajın anahtar bir rol oynadığı ve gözardı edilmesi durumunda 

yapılan faaliyetlerinin, nispeten daha düşük oranlarda gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. 

Bununla ilgili yapılan bazı çalışmalarda bunu görmek mümkündür. Örneğin, yüksek 

miktarlarda yapılan bağışların daha fazla takdir edildiği fakat bağış yapanların toplam sayıları 

düşünüldüğünde bunun ancak %1’i olduğu düşünülür (Benabou and Tirole, 2009: 3).  

 

Burada vurgulanan ise satın alınan sosyal davranışların, sosyal davranışlardaki dürtüleri 

etkilemesidir. İtalya’da yapılan bir çalışmada, kan bağışlarına uygulanan ödüllendirme sistemi 

de bunu düşündürmektedir. Kan bağışlayanların bağış sayılarına göre verilen broz, gümüş ve 

altın madalyalar. Ancak bu madalyaların etkilerinin önemli olduğu, gazetelerde 

yayınlanmasından sonra sonuç vermiştir (Benabou and Tirole, 2009: 3). 

Aynı çalışmanın farklı uygulamalarında, benzer sonuçlar alınmıştır. Sanat ve eğitim 

alanlarında yüklü bağış yapan hayırsever insanların bağışları, yapılan bağışların gazetelerde 
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haber olarak verilmesi uygulamasına son verilir verilmez, ciddi şekilde azalmıştır (Benabou 

and Tirole, 2009: 3). İsviçre’de oy pusulalarının e-postayla gönderilmesi uygulaması da başka 

bir örnektir. Buradaki mantıksal işlem, oy kullanmanın maliyetini düşürmek böylece oy 

kullananların katılımını artırmak mantığına dayanıyordu. Ancak sonuçlar hiç de beklendiği 

gibi olmadı. Katılımın artması bir yana, azaldığı görüldü. Sebep olarak ise, insanların 

komşularına ve sosyal çevrelerine bu konudaki hassasiyetlerini gösteremeyecek olmaları 

düşünüldü (Benabout and Tirole, 2009: 3-5). 

 

Bireysel sosyal sorumlulukla ilgili vurgulanmak istenen, şahıslar her ne kadar iyi niyetli 

olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerine de katılmış olsalar, bazı etkilerle bu iyi niyetlerinin 

zamanla değişebileceği ve ancak bazı dürtülerin mevcut olması durumunda hayırseverlilik ve 

sosyal sorumluluklarını devam ettirebilecek olduklarıdır. 

 

1.3.2.Tüzel (Kurumsal) Sosyal Sorumluluk 

 

Tüzel sosyal sorumluluk farklı alanlardan değişik görüşleri içine alır. Bazıları tüzel sosyal 

sorumluluğun, iyi bir şirket olma adına bir “iş durumu” olduğunu savunurken, bazıları da 

sosyal iyilik adına bir kısım gelirden vazgeçilmesi olduğunu ileri sürmektedirler. 

 

Bu konuyla ilgili başlıca üç görüş bulunmaktadır; 

 1.“Kazan-kazan” görüşü: Bu görüşü savunanlara göre firmalar, hayırsever iyi bir 

vatandaş olarak, kârlarını artırabileceklerini düşünürler. Böylece gelirlerinin azalması ve 

topluma zarar vermeyi muhtemelen hiç düşünmeyen firmalar, bu şekilde yaptıkları eylemlerle 

toplumda daha değerli bir konum elde etmelerinin fırsatını yakalamış olurlar 

 2.Yetkilendirilmiş hayırseverlik görüşü: Bu görüşe göre firmalar, vatandaşlık 

değerlerinin ifade edilmesi için birer yöntemdir. Konuya bu açıdan bakıldığında firmanın, 

hayıseverlik gibi üstün bazı değerlerin ifade edilmesi anlamında kullanılması, firmanın 

ortakları, yöneticileri hatta müşterileri için geleceğe yapılan bir yatırım olarak kabul edilebilir. 

 3.Yöneticiler tarafından yerine getirilen hayırseverlik görüşü: Bu görüşe göre 

firmaların ortakları veya hissedarları değil, yönetimin talep ve istekleri ön plandadır. Bu 

durumda firmaların yönetim kurulunun hayır kurumlarına ve yöneticilerinin uygun gördüğü 

düşünce kuruluşlarına yapılan yardımlar söz konusudur. Bu tür yardımseverlik faaliyetleri, 

politik görüşlerine (sağ ve sol taraf) göre her iki yönden de eleştiri almaktadır. Friedman’a 

göre şirketler, diğerlerinin parasıyla bağış yapmamalıdırlar. Robert Reich’in bulunduğu diğer 

taraf ise şirketlerin, neyin veya neresinin “doğru” olarak tanımlanmasında sıkıntı olabilecek 

durumlara yardım yapılmasının doğru olmayacağını ifade etmektedirler. Uygulamada 

devletler, hangi alanlara yapılacak bağışların vergiden muaf tutulacaklarını sınırlandırarak, 

kontrol altına almaya çalışırlar (Benabou and Tirole, 2009: 9-12). 
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2.BİR SOSYAL POLİTİKA ARACI ve SOSYAL SORUMLULUK ANLAMINDA 

GIDA BANKACILIĞI 

 

Sosyal politika araçları her döneme, toplumun yapısı ve dönemin özelliklerine göre 

farklılıklar içerir. Bazıları çok uzun zamanlar uygulamada kalsa da bir kısmı güncelliğini 

yitirerek yenilenme ihtiyacı hissettirir. 

 

2.1.Gıda Bankacılığı Kavramı 

 

Son dönemlerde şirketlerin iş ahlakı, iş etikleri ve sosyal sorumluluklar gibi kavramlar çeşitli 

sebeplerle önem kazanmış ve bu alanlarda kendilerini hissettirmelerinin önemi artmaya 

başlamıştır. Nedenlerine bakıldığında tek bir sebebi olduğunu söylemek ve bütününü sadece 

buna dayandırmak mümkün değildir. 

 

Bugün internet arama motorlarına “sosyal sorumluluk” yazdığımızda karşımıza bir çok sonuç 

gelmektedir. Bu arama sonuçlarına baktığımızda, şirketlerle ilgili sosyal sorumluluk 

projelerinin çoğunun şu başlıklar altında sıralandığını görmekteyiz:  

 Sürdürülebilirlik 

 Küresel/Evrensel Sözleşmeler 

 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 Toplumsal Gelişim 

 Bağlı Şirketlerde Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

 

Bu alt başlıkların “kurumsal sosyal sorumluluk” alanında neler olduğuna baktığımızda, 

eğitim, kültür, spor ve sanat gibi alanlarda çeşitli projelerini görürüz. 

Gıda bankacılığı, raf ömrünü tamamlamasına az bir zaman kalan ama kullanılma niteliklerini 

kaybetmemiş, paketlenmelerinde meydana gelen hata veya ihracat ve ithalatı 

yapılamadığından bekletilen durumdaki gıda maddeleri yanında temizlik ve hijyen 

maddelerini de içine alan ve bu maddelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması maksadıyla 

toplanması, depolanması ve dağıtımı faaliyetlerine verilen isimdir (Döndü, 2008). 

 

Gıda bankacılığı, yoksul ve ihtiyaç sahipleriyle, ellerinde piyasaya sürülebilecek evsafta 

olmayan malzeme bulunduran market, lokanta veya gıda üretimi yapan işletmeleri bir birine 

bağlamaya çalışan ve sosyal adalet ile sosyal sorumluluk anlamında faaliyetleri içeren ve bir 

taraftanda israfın önüne geçilmesini sağlayan bir sistemdir (Sürmen ve Aygün, 2009: 193). 

 

Gıda bankası veya bankacılığı iki taraflı bir ilişkiler sarmalıdır; bir tarafında tüzüğünde “gıda 

bankacılığı yapabilir” hükmü bulunan ve kâr amacı gütmeyen ve işin “gıda bankası” olarak 

görev yapan vakıf ve dernekler, diğer tarafta ise bu kurumlara mal temin eden veya 

bağışlayan şirketler bulunur. 
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Organize olarak kurulan bu sistem yardımıyla işletmeler, bir yandan kullanılamayacak hale 

gelmek üzere olan mallarını değerlendirme ve aslında zarar haline gelmesi ihtimalini ortadan 

kaldırma imkanına kavuşurken, bir yandan da kendilerine tanınan vergi avantajları sayesinde  

bu durumu avantajlı hale getirme şansına sahip olurlar  (Sürmen ve Aygün, 2009: 193). Yani 

bu faaliyete işletmeler yönüyle bakıldığında tam bir win-win (kazan-kazan) durumu olduğu 

söylenebilir. 

 

2.1.Gıda Bankacılığının Ortaya Çıkması ve Gelişimi 

 

Gıda bankacığının dünya üzerindeki ortaya çıkma ve gelişme sürecine baktığımızda şunları 

söyleyebiliriz; 

İlk olarak 1960 yılı sonlarında Amerika’da ortaya çıktığını görmekteyiz. Fakirlere yemek 

dağıtan bir yemek fabrikasında gönüllü olarak çalışan J.V. Hagel, çalıştığı kuruma dağıtılması 

maksadıyla gelen, ancak dağıtılan miktarın çok üzerindeki gıda malzemelerini muhafaza 

edebilecek bir depo kiralamaya karar vermiş, bu da gıda bankasının ilk adımı olmuştur. Bu 

şekilde kuruluşunu gerçekleştiren Hagel’in organizasyonu, ihtiyacı olanlar ile elinde gıda 

fazlalığı olanları bir araya getirmiştir. 

 

Kuruluşunun gerçekleştirilmesinden itibaren geçen birkaç yıllık süre zarfında hükümet 

tarafından yapılan resmi düzenlemeler ile yasal bir geçerlilik kazanmış ve beraberinde vergi 

reformunun da yapılmasıyla hem teşvik edici hem de bu faaliyeti özendirici olması 

sağlanmıştır (Okur ve Sayın, 2014: 74-75). 

 

2000’li yıllara gelindiğinde bahse konu program, Amerika’nın İkinci Hasat (America’s 

Second Harvest) programı ismi altında dünya üzerinde 200’den fazla üyesi olan ve 50 devlete 

hizmet veren bir kuruluş olmuştur. Amerika’da gıda bankası, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak 

malzemeleri kilise ve çeşitli hayır örgütleri vasıtasıyla dağıtmaktadır (Okur ve Sayın, 2014: 

76-77). 

 

Dünya üzerindeki gıda bankacılığı uygulamalarına baktığımızda başarıyla uygulandığını ve 

devamlı olarak geliştiğini görmekteyiz. Avrupa’da ilk olarak 1986 yılında Avrupa Gıda 

Bankaları Federasyonu (European Federation of Food Bank (FEBA)) kurulmuş, bu tarihten 

itibaren bütün Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya başlamıştır. Kaynakları olarak çeşitli fonlar 

ve bir kısmı da bağışlardan sağlanmaktadır. 2016 yılına gelindiğinde bu oluşum 23 üye ülkede 

ve 265 bankasıyla yardım hizmeti sunar hale gelmiştir. FEBA’ya katkıda bulunan şirketler, 

partnerleri olarak kabul edilirler (FEBA, 2015). 

 

Avrupa seviyesindeki gıda bankacılığı, tanıtım maksadıyla kurdukları internet üzerindeki 

yayın ağlarının dışında, medyanın her türüyle tam bir iş birliği içinde çalışarak tanıtımlarını 

yapmakta ve üye ülkelerdeki temsilcilikleriyle de hizmetlerini artırmaya çalışmaktadırlar. 
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Avrupa’da 122 milyon insan (%24.4) yoksulluk ve sosyal dışlanma riski taşımaktadır, 

bunların da 55 milyonu bulan kesimi (%9.6) ise her gün yiyecek alcak imkanlara sahip 

değildir . Buna karşın heryıl 90 milyon ton gıda çöpe atımakta, israf olmaktadır (FEBA, 

2015). 

 

 

3.GIDA BANKACILIĞI ve TÜRKİYE 

 

3.1.Türkiye’de Yoksulluk 

 

Ülkemiz yoksulluk aşısından dünyanın bir çok ülkesiyle aynı kaderi paylaşmaktadır. 1982 

yılında kabul edilen Anayasanın 2. Maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “sosyal 

bir hukuk devleti” olduğu belirtilmiş ve bu husus Anayasa’nın değişmez ilkeleri arasında 

yerini almıştır. 

 

Aradan geçen dönemler boyunca Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplamalarına göre 

fert yoksulluk oranlarını gösteren 2004-2014 yılları 10 yıllık döneme ait bilgiler aşağıda 

sunulmuştur; 

 

Tablo 1: Yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fert yoksulluk oranları, 2002-2014 

Yöntemler 
200

5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gıda 

Yoksulluğu 

(Açlık) Not:1 

0.87 0.74 0.48 054 0.48      

Yoksulluk 

(gıda+gıda dışı) 

Not:2 

20.5

0 

17.8

1 
17.79 

17.1

1 

18.0

8 
     

Kişi başı günlük 

1 Dolar’ın altı 

Not:1 

0.01          

Kişi başı 2.15 

Dolar’ın altı 

Not:1 

1.55 1.41 0.52 0.47 0.22 0.21 0.14 0.06 0.06 0.03 

Kişi başı 4.3 

Dolar’ın altı 

Not:1 

16.3

6 

13.3

3 
8.41 6.83 4.35 3.66 2.79 2.27 2.06 1.62 
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Harcama esaslı 

göreli yoksulluk 

Not:2 

16.1

6 

14.5

0 
14.70 

15.0

6 

15.1

2 
     

Kaynak: TÜİK yoksulluk çalışması, 2014. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist adresinden 31 

Ekim 2016 tarihinde alındı. Not:1 1 $’ın SGP üzerinden TL karşılığı olarak ilgili yılın cari değerleri 

kullanılmıştır. Not:2 metadolojik değişiklik sebebiyle hesaplanmamaktadır. 

 

İlgili tabloya istinaden yapılan değerlendirmede, 2005 yılından itibaren kişi başı günlük “1 

Dolar’ın altında” (3. satır) bir gösterimin mevcut olmadığını görürüz. Bu değerin 2005 yılı 

öncesine baktığımızda son üç yılda ortalama % 0.06 civarlarında seyretmiştir. 

 

Kişi başı “4.3 Dolar’ın altındaki” rakamlara baktığımızda 2005 yılında % 16.16 

seviyelerinden, 2009 yılında % 4.35 seviyelerine, 2014 yılında ise %1.62 seviyelerine doğru 

bir azalma kaydettiğini görürüz. Kişi başı günlük “1 Dolar ve 4.3Dolar” yüzdeliklerinin her 

yıl düştüğünü, dolayısıyla bu aralıklara giren fert miktarlarında bir azalma vardır şeklinde 

düşünerek değerlendirmek sevindirici olabilir. Ancak yoksullukla ilgili diğer verileri 

incelemeden böyle bir hükme varmak yanıltıcı olabilir. 

 

Tablo 2: Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre hesaplanan yoksulluk 

sınırları, 2006-2015 dönemi 

 

Yoksulluk 

Sınırları 

(TL) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

%40  1881 2433 2531 2818 2972 3255 3611 4008 4443 4997 

%50  2351 3041 3164 3522 3714 4069 4515 5007 5554 6246 

%60  2821 3649 3797 4227 4457 4883 5418 6012 6665 7495 

%70  3291 4257 4430 4931 5200 5697 6320 7016 7775 8744 

Kaynak: TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist 

adresinden 31 Ekim 2016 tarihinde alındı. 

 

Tablo 2 bize son on yıllık dönemde yoksulluk sınırlarında meydana gelen değişmeleri 

göstermektedir. Dolayısıyla yoksulluk sınırlarının devamlı olarak yükselmesi bize gelir 

kayıplarında artışlar olduğunu ve bunun da fertler açısından olumsuz olarak yansıdığını 

söylemek mümkündür. 

 

TÜİK’in 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de nüfusun %16,9’u yoksulluk sınırının altında 

kalırken, sürekli yoksulluk sınırının altında bulunanlar %18’lik gibi bir dilimi meydana 

getirmektedir. Nüfusun yaklaşık 1/5’i olan bu  oran hiç  de küçümsenecek bir rakam    

değildir (Okur ve Sayın, 2014: 80). 

 

http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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Yine TÜİK’in hane halkı türüne göre çocuklu, çekirdek ailede bulunan fertlerin yoksulluk 

oranı %17.41 olurken, çocuksuz çekirdek ailelerde bu oran %10.14’lere düşmektedir. Ataerkil 

veya geniş ailelerdeki fertler için yoksulluk oranının %20.24 olduğu tahmin edilmiştir (Okur 

ve Sayın, 2014: 80). 

 

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Türkiye’de gelir dağılımı anketine göre, bölgeler ve sosyal 

sınıflar arasında çok ciddi farklar bulunmaktadır. Örneğin İstanbul’un %1’ini oluşturan 18 bin 

ailenin geliri 6 milyar dolar olup kent gelirinin %29’una tekabül etmektedir. En zengin ve en 

fakir aileler kıyaslandığında gelir farkı 1347 kat olmaktadır. En alt %20’lik grup milli gelirin 

%5’ini almaktadır. Bunların 5 milyonu yeterince beslenme imkânını bulamayacak durumdaki 

mutlak yoksul seviyesindedir. 16 milyonu bulan bir çoğunluk ise ortalama refah düzeyinin 

altındaki göreceli yoksullar olup mutlak yoksulluğa geçmelerine çok yakın olduğu kabul 

edilmektedir (Okur ve Sayın, 2014: 80). 

 

Türkiye’deki sayısal rakamlara bakıldığında yoksulluğun önemli bir sosyal problem olduğu 

açıkça görülebilir. Bu şartlar altında mevcut sosyal politikalara ilave olarak kurulan ve 

yasallaşan gıda bankacılığının belli seviyelerde toplum refahına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 

3.2.Türkiye’de Gıda Bankacılığının Yasal Boyutları 

 

Ülkemizde gıda bankacığının yapılabilmesine imkân sağlayan resmî düzenleme, 27 Mayıs 

2004 tarihli 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile ilk halini almıştır. 

 

İlgi yasanın 3.Md.’ne göre gıda bankası; “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her 

türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik 

yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr 

amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” olarak tanımlanır (R.G. 

(a) 25483). 

 

Yine aynı yasanın (5179 sayılı yasa) 12.Md.’si ile “Ulusal Gıda Meclisi ve Gıda Bankaları 

Birliği” de kurulmuştur. Bu maddeyle ilgili bakanlık olan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı; gıda 

konusunda gerekli düzenlemelerin ve uygulamaların yapılmasında görüş ve önerilerini almak 

üzere Ulusal Gıda Meclisi oluşturur “denilmiştir (R.G. (a) 25483). Dolayısıyla bu konuda 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı yetkilendirilmiştir.  

 

5179 Sayılı yasanın 12.Md.’si Ulusal Gıda Meclisi’nin, Bakanın veya Bakanlık müsteşarının 

başkanlığında aşağıdaki üyelerin katılımlarıyla teşkil edileceğini belirtir;  

-Gıda işleri ile ilgili hizmetlerin yürütüldüğü Genel Müdürlükten üst düzey 3 temsilci,  

-Sağlık Bakanlığından üst düzey 2 temsilci,  
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-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 

Müsteşarlığı ve Türk Standartları Enstitüsünden iştirak edecek birer temsilci, 

-Üniversitelerin gıda bilimi ve teknolojisi, bitki ve hayvan sağlığı dallarından gündemindeki 

konularla ilgili görüş almak üzere davet edilecek 5 öğretim üyesi, 

-Gıda alanında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili özel 

sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden seçilecek birer temsilciden oluştuğunu ve 

meclisin yılda en az bir defa toplanacağını belirtir (R.G. (a) 25483). 

Gıda bankacılığı alanında faaliyet gösteren kuruluşların üye olduğu, üye kuruluşların 

oluşturduğu ve gıda bankaları arasında işbirliği, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını da 

ifa edecek şekilde Gıda Bankaları Birliği’nin oluşturulması sağlanmıştır (R.G. (a) 25483). 

 

Türkiye’de 2012 yılında yaklaşık 2 milyon kişinin açlık sınırında yaşadığı düşünüldüğünde, 

gıda bankacılığının insanların dikkatlerini çekeceği ve bu konuda yardım yapmaya istekli 

olanları teşvik edeceği öngörülmüştür (Sürmen ve Aygün, 2009: 197). 

 

1 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ile; “fakirlere 

yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye 

Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin maliyet 

bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir” denilmiştir. Böylece gıda 

bankacılığı faaliyetine katılmayı düşünen şirketlere vergi avantajı getirilmiştir (R.G. (b) 

25334). 

 

Aynı şekilde 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5281 Sayılı Kanunun 8/a maddesine 

istinaden 193 Sayılı Kanunun 40 ve 89. Maddelerinde, 14/a maddesine istinaden 3065 Sayılı 

Kanunun 17. Maddesinde yapılan değişikliklerle; bağışlanan gıda maddeleri ifadesi yerine 

“bağışlanan gıda, yiyecek, giyecek ve yakacak maddeleri” getirilmiş ve kapsamı 

genişletilmiştir (Resmi Gazete (c), 25687). 

 

Ayrıca 3 Temmuz 2005 tarih ve 5395 Sayılı Kanun, 14/b numaralı maddesine uygun olarak 

belediyelere gıda bankacılığı yapma imkânı tanınmış, 15/m maddesiyle; ”Beldede ekonomi ve 

ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları 

faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, 

cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası 

ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek” şeklinde 

belediyelerin gıda bankacılığı yapmalarını desteklemiştir (R.G. (d), 25874). 

 

Bağış yapacak işletmelerin bağış miktarlarının, gelirlerinin %5’ini geçemeyeceği koşulu, 

sonradan yapılan düzenlemelerle kaldırılmış, istendiği takdirde daha fazla bağış 

yapabilmelerine fırsat verilmiştir. 

 

 

3.3.Türkiye’de Gıda Bankacılığı Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
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Gıda bankacılığı ile ilgili yapılan bu kanuni düzenlemelerle bir taraftan bu kurumun çalışma 

şartları düzenlenmiş, bir taraftan da tanınan esnekliklerle kapsamı, boyutları ve formatı da bir 

bakıma değiştirilmiş, ilk başta sadece uygun görülen vakıf ve derneklerin yapabileceği bir 

faaliyete daha sonra belediyeler de dâhil edilmiştir.  

 

Faaliyet alanına belediyeciliğin dâhil edilmesinin, farklı siyasi çıkarlar olmayacağını 

düşünmemek mümkün değildir. Böylece gıda bankacılığı gibi bir sosyal politika aracı, çeşitli 

hesapların ve hesaplaşmaların bir vesilesi olabilecektir. 

 

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 2016 yılında yayımlamış olduğu açlık ve 

yoksulluk sınırlarıyla ilgili raporunda; 

Tablo 3: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yokluk Sınırı (TL/Ay) 

 Ekim 2015 Ekim 2016 

Yetişkin Erkek Gıda 

Harcaması 

377,69 394,60 

Yetişkin Kadın Gıda 

Harcaması 

314,70 322,67 

15-19 Yaş Grubu Çocuk 
Gıda Harcaması 

407,08 416,96 

4-6 Yaş Grubu Çocuk Gıda 

Harcaması 

273,62 271,07 

Açlık Sınırı 1.379,09 1.405,30 

Yoksulluk Sınırı 4.492,15 4.577,51 

Kaynak: Türk-İş Raporları, http://www.turkis.org.tr/dosya/q52HotL6WzoU.pdf adresi, 14 Kasım 2016 tarihli. 

 

Tablo 3’teki Türk-İş raporuna göre 2015 yılı Ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı, 

1.379,09 TL’den 2016 yılı Ekim ayına gelindiğinde, 1.405,30 TL’ye yükselmiştir. Bu aradan 

geçen bir senelik zaman zarfında yaklaşık %3’lük bir yükselme demektir (Türk-İş, 2016). 

 

Bir sosyal politika aracı olarak gıda bankacılığının, Türkiye’deki açlık sınırı altında yaşayan 

TÜİK rakamlarına göre yaklaşık 304 bin, Ankara Ticaret Odası’na göre ise (ATO) yaklaşık 

11 milyon kişinin     bu sisteminin müşterisi      veya    faydalananı olması   ihtimali  

mevcuttur (Özdemir ve Dura, 2010: 61). 

 

5179 Sayılı Kanunun 12. Maddesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nı, Ulusal Gıda Meclisi’ni 

kurması ve Gıda Bankaları Birliği’ni tesis etmesi konusunda yetkilendirmiştir. Ancak bununla 

ilgili fiili bir uygulamaya geçildiğine rastlanmamış, Bakanlığın bu yönde bir çalışma yaptığı 

tespit edilememiştir. 

 

İlgi Kanun Bakanlığa, gıda bankalarının kontrolü ve denetlenmesi amacıyla yapılması gerekli 

faaliyetleri belirtmiş olmasına rağmen, Bakanlığın bu alanda yaptığı denetlemelerin olup 

olmadığı ve varsa sonuçları hakkında bilgi edinilememiştir (Özdemir ve Dura, 2010: 60). 

http://www.turkis.org.tr/dosya/q52HotL6WzoU.pdf%20adresi,%2014
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TBMM’ye Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından sunulan 17 Nisan 2009 tarihli 40977 

sayılı yazıda da belirtildiği gibi, gelir vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılan 

bağışların, gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağış ve yardımlarla ayrımına imkân 

vermediğinden bu konuda veri bulunmadığı ifade edilmiştir (Özdemir ve Dura, 2010: 60). 

 

Yapılan faaliyetlerin kontrol edilebilir, denetlenebilir ve ölçülebilir olması, bu faaliyetlerin 

amaçlarına ulaşıp ulaşamadıklarının veya hangi seviyede olduklarının tespit edilmesi 

anlamında fayda sağlar. Konuya bu açıdan bakıldığında, gıda bankacılığı faaliyetlerinin de bu 

kapsamda değerlendirilmesini gerekli kılar. 

 

Ülkemizde gıda bankacılığının daha iyi noktalara gelmesinin sağlanması için mutlaka diğer 

ülkeler veya birliklerle olan entegrasyonunun kurulması gerekmektedir. Bunların başında da 

Avrupa Birliği Gıda Bankaları Federasyonuyla olan ilişkiler gelmektedir. 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Ülkemizde yürütülen gıda bankacılığı faaliyetlerinin çok uzun bir geçmişi olmamasına 

rağmen belli yasal ve hukuki zeminlere oturtularak çalıştırılması sağlanmıştır. Bununla ilgili 

eksiklerin en kısa sürede halledilmesi uygulanabilirliğini artıracaktır. 

 

Başta denetim ve kontrol edilmeleriyle ilgili sorunların ortadan kaldırılması adına Tarım ve 

Köy İşleri Bakanlığı’na tevcih edilmiş olan sorumluluklar yerine getirilebilirse, gıda 

bankacılığının daha etkin ve efektif hale gelmesi mümkündür. 

 

Gıda bankacılığı ile ilgili faaliyetlerin şeffaflaştırılmasının sağlanması, hem denetimi hem de 

bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak isteyen şirketlerin konuya olan ilgisini artıracaktır. Gıda 

bankacılığının geliştirilmesi maksadıyla hazırlanacak kamu spotları, haber, reklam ve 

duyuruların konunun bilinmesi, sahiplenilmesi ve ilerilere taşınması anlamında katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir.  

 

Gıda bankacılığının belediyeler tarafından yapılabileceğine dair 5393 Sayılı kanun, bu 

faaliyetin ancak bir sivil toplum kuruluşunca yapılabileceğini belirtmiştir. Bunun sonucu 

olarak belediyeler gıda bankacılığı yapabilmek için ya bir vakıfla çalışmak veya kendileri bir 

vakıf kurmak durumunda kalmaktadırlar. Bu yapılmadığında belediyelere bağışta bulunan 

şirketler, vergi avantajından yararlanamamaktadırlar. Bu ise işletmeler açısından ciddi mali 

problemlere ve kayıplara neden olabilecek bir özellik taşımaktadır (Okur ve Sayın, 2014: 

150).  
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Gıda bankacılığı, içinde bulunduğu sistemden ayrı olmadan, o kültüre ait ahlaki, sosyal ve 

ekonomik değerler barındırır. Bundan dolayıdır ki, her ülkede farklı tür bir yapılanma 

sağlayabilir. Ancak ortak bazı özellikleri de mutlaka olacaktır. Bunların başında yoksullara ve 

ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardımlar sayesinde bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılması 

gelir. Diğer ortak özelliği, israfın ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik olarak 

çalışmasıdır. 
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ÖZET: Küreselleşme ve yeni teknolojilerin gelişmesi ile sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru 

bir geçiş ortaya çıkmıştır. Bu değişimler ister istemez işletmelerin yönetim yaklaşımlarını etkilemiştir. 

Böylelikle diğer işletmelerdeki gibi otel işletmelerinin başarısında da, işgörenlerin etkin ve verimli bir 

tutumla yönetimi oldukça önemli hale gelmiştir. Yöneticinin etkin yönetsel roller üstlenmesi, 

işletmenin başarısı açısından oldukça hayatidir. Bu kapsamda otel yöneticileri, kilit roller 

üstlenmektedir. Bu gerekçelerle bu çalışmanın ana amacı bir otel yöneticisinin yönetsel roller üstlenip 

üstlenmediği keşfetmek ve yöneticinin yönetsel rollere zamanının ne kadarını adadığını ortaya 

çıkarmaktır. Ayrıca, araştırmanın diğer amaçları yöneticinin yönetim tarzı ve yetki devrine bakış açısı, 

yöneticiler tarafından karşılaşılan en önemli problemler, zamanını programlamak için kullandığı 

sistemler ve son olarak başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçlarını incelemektir. 

Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesini içermektedir. Bu kapsamda amaçlı 

örnekleme metodu kullanılarak, uluslararası zincir bir otel işletmesi genel müdürü ile görüşme 

yürütülmüştür. Görüşme için hazırlanan yapılandırılmış soru formunun tasarımında Mintzberg’in 

yönetsel rollerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre bu araştırmanın öznesi olan yöneticinin tüm yönetsel rolleri üstlendiği 

görülmektedir fakat Liderlik, Girişimci, Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi rollerine daha fazla zaman 

ayırırken, Temsilci, Gözlemci ve Müzakereci rollerine daha az zaman ayırdığını ortaya çıkmıştır. 

Araştırma sonuçlarının otel yöneticilerine ve yönetici adaylarına yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yönetici, Yönetsel Roller, Mintzberg, Otel İşletmesi.  
 

A CASE STUDY WITHIN EVALUATION IN MANAGERIAL LEVEL OF MİNTZBERG’S 

MANAGERIAL ROLES  
 

ABSTRACT: A transition from the industrial society to information community has emerged from 

globalization and the development of new technologies. Inevitably, these changes have affected the 

management approaches. Thus,  the management with employees' effective and efficient manner has 

become quite important in the success of the hotel businesses like the other businesses also. 

Undertaking effective managerial roles of manager is vital to the success of the company. In this 

context, hotel managers plays key roles. The main purpose of this research with these reasons is to 

discover whether hotel manager has taken on managerial roles or not and reveal how much time the 

manager has devoted for managerial roles. Also, the other purposes of the research are to examine 

manager’s management style and perspective on subsidiarity, the most important problems 

encountered by manager, the systems used to schedule manager’s own time and finally manager’s 

performance tools to measure the success. The research includes a case study as qualitative research 

method. In this context, the interview with general manager of an international chain hotel was 

conducted using purposive sampling method. For the design of structured questionnaire prepared for 

the interview has been benefited from Mintzberg’s managerial roles. According to the results, the 

manager which is the subject of this research seems to undertake all managerial roles but while the 

manager allocates more time to Leader, Entrepreneur, Resource Allocator and Negotiator Rolles, 

unlike the manager allocates less time to Figurehead, Monitor and Disturbance Handler Rolles. 
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GİRİŞ 

Turizm endüstrisi, emek-yoğun bir sektör olmasının yanı sıra sektörün odak noktasında yer 

alan insan kaynağının müşterilerle olan ilişkileri hizmet kalitesini belirleyici rol 

oynamaktadır. Bu sebeplerle yöneticilerin işletmelerinin amaç ve hedeflerini ulaşması için 

planlamalar gerçekleştirmesi, gerekli işlerin doğru işgörenlere verilerek örgütlenmesi ve 

yöneltilmesi, işletmeyi oluşturan tüm unsurların ahenkli bir biçimde koordinasyonunun 

sağlanması ve son olarak amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının denetlenmesi gerekmektedir. Otel 

işletmelerinde etkin ve başarılı bir yönetimden bahsetmek için tüm departmanlardaki işlerin 

ahenk içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bunun için otel yöneticilerinin etkin yönetsel 

roller üstlenmesiyle işgörenler kendilerinden beklenenleri daha iyi kavrayabilmesi 

sağlanacaktır. Böylelikle işgörenler, müşterilerinin beklentilerine de daha hızlı ve etkili bir 

şekilde cevap vermelerine de olanak sağlayacaktır. İşlerini daha hızlı daha etkin yapan 

işgörenlerin özgüvenleri daha yüksek olmakta, kısaca iç müşteri tatmini de yükselmektedir. 

Yöneticilerin yönetsel rollerini doğru algılaması ve bu rolleri işletme içerisinde hayata 

geçirmesi otel işletmelerini başarısı ve geleceği bakımından önemlidir.  

 

Yöneticilerden beklenen, onaylanan ya da algılanan yönetsel rolle, yönetici olarak bireyin 

oynadığı rollerin örtüşmesi gerekmektedir. Tüm yöneticilerin yönetsel rollerinin nerede 

başlayıp nerede bittiğini bilmemesi ile rol çatışması ya da rol belirsizliği ile karşı karşıya 

kalınabilmektedir. Bu karmaşıklığa yol açmaması için işletmelerin hiyerarşik yapısı içerisinde 

her yöneticiden beklenen yönetsel roller belli olmalı, yetki dağılımı ve sorumluluk alanları 

açık ve net bir biçimde ortaya konmalıdır (Gökçe ve Şahin, 2003: 154). Bu çalışmanın ana 

amacı bir otel yöneticisinin yönetsel roller üstlenip üstlenmediğini keşfetmek ve yöneticinin 

yönetsel rollere zamanının ne kadarını tahsis ettiğini ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, araştırmanın 

diğer amaçları arasında yöneticinin yönetim tarzı ve yetki devrine bakış açısı, yöneticiler 

tarafından karşılaşılan en önemli problemler, zamanını programlamak için kullandığı 

sistemler ve son olarak başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçlarını irdelemek 

gelmektedir. Bu kapsamda Mintzberg tarafından ele alınan on yönetsel rolün otel genel 

müdürü tarafından nasıl algılandığı ve uygulandığı araştırılmaktadır. Çalışmanın ilk 

bölümünde yönetim kavramına ve yöneticilerin yönetsel rollerine, ikinci bölümünde ise 

Mintzberg’e göre yönetsel rollere dair alan yazına, üçüncü bölümde ise araştırmanın 

kendisine ve son bölümde ise sonuç ve öneriler kısmına yer verilmiştir. Araştırma 

sonuçlarının yöneticilere ve yönetici adaylarına yol göstereceği ileri sürülebilir.  

 

1.ALAN YAZIN  

1.1.Yönetim Kavramı ve Yöneticilerin Yönetsel Rolleri 
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Örgütler karar verme yöntemlerine, faaliyetler arasında eşgüdüm sağlamaya, çevreye 

uyabilme esnekliğine, iletişim ağına ve amaçlarına ulaşmada çeşitli araç-gereçlere ihtiyaç 

duymaktadır. Kısaca örgütler, yönetime ihtiyaç duymaktır (Can, 1999: 21). Yönetim,  kısaca 

başkaları vasıtasıyla iş görmektir (Koçel, 2001: 11-12). Diğer bir ifade ile yönetim bir 

kuruluşta amaca ulaşmak için girişilen çalışmaların düzenlenmesidir (Özalp, 1997: 1). 

Ekonomik ve kar amaçlarına dayalı olarak kurulan işletmelerin parasal, mekanik ve 

işgücünden meydana gelen kaynakların en optimal biçimde sevk ve idare edilmesi yönetim 

olarak tanımlanmaktadır (Ertürk, 1998: 5). Ayrıca yönetim, önceden saptanan amaçlara 

ulaşmak için kaynakların organize edildiği ve gelecekteki faaliyetlerin netleştirilmesi için  

gereken bir süreçtir (Hodgetts, 1999: 3). Yönetim alanlarında yapılan tüm tanımlamalar bilim 

alanlarının yaklaşımlarına göre farklılık göstermektedir. Muhasebeciler, ekonomistler, 

yönetim bilimciler, ayrıca toplum bilimciler, psikoloji, hukuk, sosyal psikoloji gibi sosyal 

bilimlerin çeşitli dalları yönetimi farklı açılardan tanımlamaya çalışmışlardır. 

Yöneticilerin işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinde birtakım yönetsel rolleri 

üstlenmesi gerekmektedir. Yöneticilik rolleri kavram olarak bir yöneticinin davranışları ile 

ilgili beklentiler bütünü olarak ifade edilmektedir (Bolat vd., 2014: 12). Yönetsel roller 

yöneticilerin ne yaptıkları, işlevleri veya görevleri hakkındadır (Sökmen, 2010: 7). Genel 

olarak incelendiğinde alan yazında yönetsel roller kişilerarası roller, iletişimle ilgili roller ve 

karar verme ile ilgili roller olarak ana sınıflamalara ayrılmaktadır (Sökmen, 2010: 7-8; Bolat 

vd., 2014: 12-15; Kozak vd., 2013: 20-22, Eren, 2011: 13-14). Yönetici her şeyden önce 

işletmenin başarısını sağlamak durumundadır. Yöneticilerin başarısı çalıştığı işletmeyi 

amaçlarına ulaştırması ile ölçülmektedir. Bunu başarabilmek için yönetici devamlı değişen 

koşullar karşısında kendini yenilemek durumuyla yüz yüze gelmektedir. Yöneticilerin 

doğuştan gelen zekâ, kabiliyet, iyi bir hafıza, sabır, dürüstlük, ikna kabiliyeti, espri, 

sevecenlik, iyi huy ve cesaret gibi özelliklere sahip olmasının yanı sıra (Şener, 1997: 76),  

ayrıca yöneticilerin dışa dönük, merhametlilik, uysallık, yeniliklere açıklık gibi bir takım 

özellikleri de var olmalıdır (Keenan, 1997: 13-14). Yöneticilerin doğuştan gelen özelliklerinin 

yanında eğitim ve öğretim yoluyla elde edebilecekleri nitelikler de bulunmaktadır (Şener, 

1997: 77). Her ne kadar yöneticilerin taşıması gerekli özellikler çeşitli araştırmacılar 

tarafından net olarak sunulsa da, bu özellikleri yönetim kademeleri bağlamında 

değerlendirmek onları daha anlaşılır kılmaktadır (Rüzgâr ve Kurt, 2013: 36). Alan yazında 

genel olarak yönetim kademeleri üst, orta ve alt kademe yönetim kademeleri olarak 

sınıflandırılmaktadır. Üst kademe yönetim; bütünsel anlamda sorumlu ve yetkili olan 

yöneticilerden oluşmaktadır. Başkan,  genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu 

başkanı vb. gibi isimlerle çağrılmaktadır. Orta kademe yöneticisi; örgütün üst yönetimce 

tanımlanan amaçlarını başarmak için gerekli olan program ve faaliyetlerin 

eşgüdümlemesinden sorumludur. Son olarak alt düzey yönetici ise günlük faaliyetlerin 

başarılmasından sorumlu ilk kademe amirlerdir (Sökmen, 2010: 4-5). Alt kademedeki 

yöneticiler ise şef, amir, formen, ustabaşı, usta gibi unvanlar taşımaktadır. Her üç kademede 

görev yapan yöneticilerin sergilemesi gereken rolleri ve yetenekleri benimsenmeleri 

önemlidir. Tepe yönetimde görev alan yöneticiler üst olarak sergilemeleri gereken rolleri 
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sergilerken orta kademe ve alt kademe yöneticiler ise kendi sorumluluklarına paralel rolleri 

sergilemektedirler (Rüzgâr ve Kurt, 2013: 37). Yöneticilerin yetenek ve sorumlulukları net bir 

biçimde anlaşılamadığında, yöneticilerin etkili bir biçimde çalışmaları koordine etmeleri, 

iletişim kurmaları ve geribildirim sunmaları veya diğer eğitim ve kariyer geliştirme 

faaliyetlerinde  bulunmaları mümkün olamamaktadır (Kozak vd., 2013: 21). Bu sebeple 

yöneticilerin işletme karlılığını arttırması, işletme için belirlenen amaç ve hedeflere ulaşması 

ve işletme faaliyetlerini yürütmesi için sahip olması gerekli yönetsel rolleri içselleştirmesi 

gerekmektedir.   

 

1.2.Mintzberg’e Göre Yönetsel Roller  

 

1960’ların sonlarında Henry Mintzberg yöneticilerin yönetsel roller kapsamında çalışmalar 

gerçekleştirmiş ve yöneticilik faaliyetlerini üç ana grupta ve on ayrı rolde toplamıştır. Bu üç 

grup; örgütte bir bilgi ağı oluşturma ve geliştirme ile ilgili faaliyetleri kapsayan bilgisel roller, 

diğeri insanlarla ilişki kurma ile ilgili bireylerarası roller ve son olarak seçim yapmayı ve 

eyleme geçmeyi ifade eden karar verme rolleridir (Bolat vd., 2014: 12-15). Pek çok 

araştırmacı yöneticilerin rollerini ve görevlerini incelemiştir. Ancak bu araştırmalar arasında 

en etkili çalışmanın Mintzberg tarafından hazırlandığı görülmektedir.  

Alan yazında Mario J. Arnaldo (1981) Genel Müdürler (GM)’in Mintzberg’in yönetsel 

rollerine yönelik görev sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmada en önemli rollerin; lider, 

gözlemci, bilgi aktarıcı ve girişimci olarak, en az önemli rollerin ise kriz yöneticisi, temsilci, 

sözcü ve irtibat uzmanı olarak belirlenmiştir (Guerrier ve Lockwood, 1989: 83). Peacock’a 

göre başarı anlayışının sınıflamasına göre en geniş kategoriyi finansal dönemler, ikinci en 

geniş kategori ise müşterilerle konuşarak başarının genel ölçüsü anlaşılır (Peacock, 1995: 48). 

Ley (1980) GM’ın çeşitli yönetsel rollere zamanlarının ne kadarını tahsis edebildiklerini ve 

GM’ın günlük aktivitelerini incelemiştir. Araştırmaya GM pozisyonunda 7 katılımcı üzerinde 

Mintzberg (1975) tarafından tanımlanan on rol üzerinde bu aktiviteler sınıflandırılmıştır. 

Bulgulara bakıldığında, GM’lerin liderlik ve girişimci rollerine zamanlarının büyük kısmını 

harcadıkları görülmektedir (Rutherford, 2001: 41-42). Marsry vd. (2006), GM’ler tarafından 

benimsenen liderlik tarzlarını karşılaştırmalı olarak araştırmalarında gerçekleştirmişlerdir. 

Mısırlı ve yabancı genel müdürler arasındaki yöneticiliklerine ait farklılıkları ve benzerlikleri 

araştırmış ve liderlik etkinliklerinin seviyeleri tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

Mısırlı ve yabancı genel müdürlerin liderlik etkinlik seviyelerinde ve liderlik rolüne verdikleri 

önem konusunda fark yok iken, liderlik tarzlarında farklılıklar yer almaktadır. Rüzgâr ve Kurt 

(2013), Mintzberg’in yönetsel rollerine dayalı olarak Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerdeki 

yöneticilerin üstlendikleri rolleri ortaya koymaktır. Sonuçlar, yöneticilerin öncelikli olarak 

kişilerarası (lider) ve bilgilendirici (nezaretçi) rollerini sergiledikleri saptanmıştır.  

Mintzberg (1975) ise yönetici rollerini üç ana kategori altında toplamıştır. Mintzberg’e ait ana 

ve alt yönetsel rollere ait tanımlar Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Mintzberg’in Yönetsel Rolleri 
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Roller Tanımı 

Kişilerarası/Interpersonal  

Temsilci Rolü/Figurehead 

Organizasyonun sembolik başıdır. Belirli yasal aktiviteleri 

yerine getirmeyi ve sosyal aktivitelere katılmayı 

gerektirmektedir.  

Lider/Leader 
Personel alımı, eğitimi, yöneltme ve astların motivasyonundan 

sorumludur. 

İrtibat Uzmanı/Liason 
Bilgi toplamak için yönetime dışarıdan bir bağ 

geliştirmektedir. 

Bilgilendirici/Informational  

Gözlemci/Monitor Çeşitli dış ve iç bilgileri araştırmakta ve analiz etmektedir. 

Bilgi Aktarıcı/Disseminator 
Organizasyonun ilgili birimlerine hem dışarıdan hem içerden 

alınan bilgiyi dağıtmaktadır 

Sözcü/Spokesman İşletme dışarıdakilere organizasyon hakkında bilgi taşımaktadır 

Kararsal/Decisional  

Müzakereci/Disturbance Handler 
Beklenmedik karışıklıklarda organizasyon her ne zaman yüz 

yüze gelse uyuşmazlıkları ortadan kaldırmaktadır. 

Girişimci/Entrepreneur 
Organizasyonun daha iyi olması için fırsatları en iyi şeklide 

değerlendirmek amacıyla yollar aramaktadır.  

Kaynak Dağıtıcı/Resource 

Allocator 

Organizasyonun önemli tüm kaynaklarını hem finansal ve 

insan kaynağı hem de yöneticinin en önemli kaynağı olan 

vaktini tahsis etmekle sorumludur.  

Kriz yöneticisi/Negotiator 
 Organizasyonların görüşmelerinden, pazarlıklarından 

sorumludur.                                             
   Kaynak: (Rutherford, 2002: 62-64). 

2. Mintzberg’in Yönetim Rolleri Yaklaşımı Kapsamında Uluslararası Zincir Bir Otel 

İşletmesinde Araştırma 

2.1.Amaç ve Kapsam 

 

Bu araştırmanın amacı, otel yöneticisinin yönetsel rolleri üstlenip üstlenmediği ve üstlendiği 

yönetsel rollere zamanlarının ne kadarını tahsis ettiklerini ortaya çıkarmaktır. Bunun için 

Mintzberg’in yönetsel rolleri, HiltonSA (Mersin) oteli genel müdürü uygulamaları temelinde 

ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, yöneticilerin yönetim tarzı, yetki devrine bakış açısı, 

yüz yüze geldiği en önemli problemler, zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve 

başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçlarını incelemektir. Bu zincir otel 

işletmesinin seçilmesindeki en önemli etken dünya çapında turizm sektörünün en büyük 

şirketi olması, 91 ülkede faaliyet göstermesi ve köklü bir geçmişe sahip olması yer 

almaktadır. Bu kapsamda otel işletmesinin genel müdürünün astlarıyla ilişkileri, içeride ve 

dışarıdaki ilişkileri, bilgi edinme ve işinde karşılaştıkları zorluklara dair bulguları ortaya 

çıkarmak amacıyla Mintzberg’in tanımlamış olduğu yönetsel rollerden yararlanılarak 

yapılandırılmış bir görüşme düzenlenmiştir. Yöneticinin bu rollerden hangilerine daha fazla 

eğilimi olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kapsamında yanıtları aranan ana 

problemlere ve alt problemlere ait sorular aşağıda yer almaktadır;  

 S1: Mintzberg tarafından ele alınan yönetsel roller yönetici tarafından üstlenilmekte 

midir?,  

 S2: Yönetici, Mintzberg tarafından ele alınan yönetsel rollere zamanının ne kadarını 

tahsis etmektedir? 
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Diğer alt problemlere ait sorunlar ise;  

 S3: Yönetici astlarına yetki devri vermekte midir? 

 S4: Yöneticinin yüz yüze geldiği en önemli problemler nelerdir? 

 S5: Yönetici zamanını programlamak için bir sistem oluşturmuş mudur?  

 S6: Yöneticinin başarıyı ölçmek için yararlandığı performans araçları hangileridir?  

2.2.Yöntem  

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi gerçekleştirilmiştir. Örnek 

olay incelemesinin tercih edilmesindeki neden, Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2014: 151-152)’a 

göre, örnek olay yönteminin yönetimsel durum içindeki değişkenleri anlamaya odaklı bir 

yöntem olarak görülmesi ve aynı zamanda yaşamda karşılaşılan sorunların katılımcıların 

katılımı ile çözümlenmesi esasına dayanmasıdır. Bu örnek olay çalışması kapsamında 

görüşme için hazırlanan yapılandırılmış soru formunun tasarımında Mintzberg’in yönetsel 

rolleri ele alınmıştır. Yapılandırılmış görüşmeler, esnekliğin ve farklılıkların en aza 

indirgenmiş, etki-tepki nitelikli olması nedeniyle duygusal değil, rasyonel yanıtlar almayı 

amaçlamaktadır (Fontana ve Frey, 1994’ten akt. Punch, 2005: 167). Yapılandırılmış soru 

formu, yönetici yabancı uyruklu olduğundan İngilizce olarak hazırlanmıştır. Nitel araştırmada 

daha çok “amaçlı örneklem” olarak adlandırılan örneklem türü kullanılmaktadır. Bu yöntem, 

belirli bir amaçla ya da odaklanan konuyla ilgili olarak örneklemin önceden düşünülüp 

belirlenmesini içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 183). Nitel yöntemler, bir süreç veya 

deneyime yönelik ayrıntılı bir anlayışa ihtiyaç olduğunda, araştırılmak istenen konunun 

sınırlarını veya özelliklerini belirlemek için daha fazla bilgi gerektiğinde veya mevcut verinin 

sadece sayısal olmayan bir biçimde (örneğin metin) olduğunda seçilmektedir. Bu tarz 

araştırmalar genellikle amaçlı olarak seçilmiş örneklemeden derinlemesine veya/veya geniş 

bilgi toplamayı gerektirmektedir (Bazely ve Jackson, 2015: 2). Bu gerekçelerden dolayı bu 

araştırmada amaçlı örnekleme metodu kullanılmıştır.  

Nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz süreci verilerin belirlenen temalara 

göre özetlenip, yorumlanması ile gerçekleştirilmektedir. Veriler, araştırma sorularının ortaya 

koyduğu temalara göre düzenlenebileceği gibi görüşme ve gözlem süreçlerinde kullanılan 

sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da sunulabilmektedir. Elde edilen veriler betimsel 

analizin dört aşaması olan: betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, tematik çerçeveye göre 

verilerin işlenmesi, bulguların tanımlanması ve bulguların yorumlanması süreçlerinden 

geçmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 224). Nitel verilerin çözümlenmesinde sorulara 

verilen yanıtların değerlendirilmesinde Mintzberg’in yönetsel rollerindeki ana temalar olan; 

Kişilerarası Roller (Interpersonal), Bilgilendirici Roller (Informational) ve Kararsal Roller 

(Decisional), yönetsel alt temalar olan; Temsilci Rolü (Figurehead), Lider (Leader), İrtibat 

Uzmanı (Liason), Gözlemci (Monitor), Bilgi Aktarıcı (Disseminator), Sözcü (Spokesman), 

Müzakereci (Disturbance Handler), Girişimci (Entrepreneur), Kaynak Dağıtıcı (Resource 

Allocator) ve Kriz yöneticisi (Negotiator) ile bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu temalara ve alt 

temalara göre araştırma yürütülmüştür. Çalışmada güvenilirlik ve geçerliliği sağlamak 

amacıyla Erlandson vd., (1993) tarafından geliştirilen süreçler takip edilmiştir. Buna göre 
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nicel analizlerde iç geçerliliğinin nitel analizde karşılığı olan inandırıcılık kavramının yerine 

getirilmesi için çalışmanın sonuçları kapsamında uzman değerlendirmesine başvurulmuş, 

nicel analizlerde dış geçerliliğinin nitel analizde karşılığı olan aktarıla bilirlik özelliğinin 

sağlanmasında ise ayrıntılı betimleme ve amaçlı örnekleme yoluna gidilmiştir. Nicel 

analizlerde iç güvenilirliğin nitel analizde karşılığı olan tutarlığın sağlanmasında tutarlık 

incelemesi yapılmış,  dışarıdan bir gözle araştırmanın başından sonuna kadar ki süreçlerde 

tutarlılık değerlendirilmiştir. Nicel analizlerde dış güvenilirliğin nitel analizde karşılığı olan 

teyit edilebilirliğini sağlamak amacıyla teyit incelemesi kullanılarak, farklı bir uzmana 

araştırmada kullanılan yargıların, yorumların ve önerilerin ham verilere geri gidildiğinde 

teyidine ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 264-272). 

2.3. Analiz ve Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma kapsamına dâhil edilen Genel Müdür (GM)’ün cevapları 

doğrultusunda edinilen veriler ışığında Tablo 2’de elde edilen bulgular yer almaktadır.   

Tablo 2: Araştırmaya Ait Bulgular 

Yönetsel Roller (Ana 

Temalar) 

Yönetsel Alt Roller 

(Alt Temalar) 

Bulgular 

TEMA 1 : (Kişilerarası 

Roller) 

Temsilci Rolü 

 

Otel GM’ün zamanının  % 30 oranında 

topluluk aktivitelerine ayırarak Temsilci 

rolünü gerçekleştirdiği görülmektedir (S1).  

Lider 

                   

GM’ün astlarının motivasyonunu arttırmak 

için kararlara katılım, ödüller, işgörenlerin 

eğitim ve geliştirme faaliyetleri yanıtları ile 

Lider rolünü uyguladığı görülmektedir (S2). 

İrtibat Uzmanı     

 

GM’ün bilgi topladığı kaynakları, “şirket”, 

“internet” ve “iş arkadaşları” olmak üzere 

cevaplayarak İrtibat Uzmanı rolünü de 

üstlendiği ortaya çıkmıştır (S3).  

TEMA 2: 

(Bilgilendirici Roller) 

Gözlemci 

 

GM’ün dışarıdan topladığı bilgi 

kaynaklarını “diğer insanlar” ve 

“müşteriler”; içeriden bilgi kaynaklarını ise 

“astlar” ve “söylentiler” olmak üzere 

yanıtlamış ve böylelikle hem içeriden hem 

de dışarıdan bilgi kaynağı elde ederek 

Gözlemci rolünü üstlendiği görülmektedir 

(S4).  

Bilgi Aktarıcı 

 

GM’ün işgörenlerine bilgiyi “toplantılar”, 

“ilan tahtası” ve “personel dergileri” ile 

dağıttığı (S5) ve bu bilgilerin astlarına 

dağıtmasının tarafından çok önemli 

olduğunu yanıtlamıştır (S6). Bu sonuçlar 

Bilgi Aktarıcı rolünü üstlendiğini ve ayrıca 

astlarına yetki devretmesi ile ilgili verdiği 

yanıta istinaden, GM’ün çağdaş yönetim 

yaklaşımını da benimsediği görülmektedir 

(S7).  

Sözcü    Ne tür dış ilişkilere sahip olduklarına 
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yönelik yöneltilen soruya cevaben 

“rakipler”, “acenteler”, “tedarikçiler”, 

“müşteriler” ve “hükümet” ile yanıtını 

vermiştir (S8). Zamanının % 40 gibi büyük 

bir kısmını dış ilişkilere harcadığına dair 

bilgi vermiştir (S9). Bunun yanı sıra 

dışarıdakilere organizasyon hakkında 

bilgiyi “yüz yüze karşılaşmalar”, “bilgi 

mektupları” ve “broşürler” yoluyla 

taşıdığına dair cevap vererek Sözcü rolünü 

üstlendiği ortaya çıkmıştır (S10).  

TEMA 3: (Kararsal 

Roller) 

Müzakereci 

Diğer bir soruda yüz yüze geldiği en 

önemli problemlerin; “motivasyon” ve 

“müşteri memnuniyeti” olarak yanıtlamıştır 

(S11). Karşılaştığı sorunları hem kendisinin 

çözdüğünü hem de yardımcısına danışarak 

giderdiğine dair bilgiler vermiştir (S12). Son 

olarak tüm bu işlerinin zamanının % 80’ini 

aldığını (S13) ve GM’ün zamanını 

programlamak için bir sistemi olup 

olmadığı sorulduğunda ise “kişisel 

öncelikleri” olarak belirlediği tespit 

edilmiştir (S14). Sorulan sorulara cevaben 

GM’ün Müzakerici bir tutum izlediği 

sonucu ortaya çıkmıştır. 

Girişimci 

Örgütü değiştirmek için yollar arar mısınız 

sorusuna direkt evet yanıtını vererek 

Girişimci rolünü açıkça vurgulamaktadır 

(S15).   

Kaynak Dağıtıcı     

Organizasyon için mali kaynaklar elde 

etmede zamanını % 20’sini harcadığını 

belirten GM (S16), otel departmanlarına en 

az ön büro, kat hizmetleri, muhasebe ve 

satın alma bölümlerine, en çok yiyecek- 

içecek departmanı ile satış-pazarlama 

bölümlerine zaman harcadığını ifade 

etmektedir (S17). Bu bulgulardan GM’ün en 

önemli kaynağı olan zamanı en fazla 

ayırdığı departmanların yiyecek-içecek ve 

satış-pazarlama olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca GM’ün başarıyı ölçmek için 

yararlandığı araçlar arasında; “finansal 

sonuçlar”, “müşteri memnuniyeti” ve 

“müşteri geri- bildirimleri” gelmektedir 

(S18). 20. soruda ise geriye yönelik on yılda 

yönetim tarzında bir değişme yaşayıp 

yaşamadığına dair cevabını duruma bağlı 

olarak vermiştir ve bu da durumsallık 

yaklaşımı ile ilgili ipucu vermektedir (S19).  

Kriz yöneticisi 

  

Kriz Yöneticisi rolüne kısaca “kesinlikle 

evet” cevabı vermiştir (S20).     
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Araştırma sorularına ait diğer bulgular arasında GM’ün teknolojiden ne kadar yararlandığı 

sorusuna “tüm gün” olarak yanıt vermiştir (S21). Yönetim tarzını Danışmacı (Consultative) 

olarak belirtmiştir (S22). GM’e günlük zamanının % kaçını bu yönetsel rollere verebildiğine 

ilişkin cevaplarında en yüksek dilimi Lider (%30), Girişimci (%30), Kaynak Dağıtıcı (%30) 

ve Kriz Yöneticisi (%30)’nin aldığı görülmekle en az önemli gördüğü roller arasında Temsilci 

(%10), Gözlemci (%10) ve Müzakereci (%10) rolleri yer almaktadır (S23). 

 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimler, geçmişten günümüze 

işletme yöneticilerinin sorumluluklarını giderek artırmıştır. Yöneticiler, bu süreçte yaşanan 

iletişim ve bilgi teknolojilerinde, yönetim stratejilerinde, insan kaynağında ve değişen tüketici 

eğilimlerinde oluşan farklılıklara uyum sağlamaya,  yeni ve gelişmiş yönetim tekniklerinden 

yararlanmaya çalışmaktadırlar. Otel işletmeleri yöneticilerinin etkin ve verimli bir biçimde 

işletmelerini yönetmeleri için bu değişimlere uyum sağlayabilecek yönetsel bir takım rolleri 

yerine getirmeleri gerekmektedir. Yönetsel rollerini başarılı bir şekilde yerine getiremeyen 

yöneticilerin çalıştıkları işletmede kurumsal başarıyı ve verimliliği yakalamaları mümkün 

görünmemektedir. Bu gerekçelerle bu araştırmada genel müdür düzeyinde yönetsel rollerin 

hangilerini üstlendiği, bu rollere zamanlarının ne kadarını tahsis ettiği, yöneticinin yönetim 

tarzı ve yetki devrine bakış açısı, yönetici tarafından karşılaşılan en önemli problemler, 

yöneticinin zamanını programlamak için kullandığı sistemler ve son olarak başarıyı ölçmek 

için yararlandığı performans araçları incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; 

 Otel GM’nün Mintzberg’in yönetsel rollerine ilişkin topluluk aktivitelerine zaman 

ayırarak Temsilci rolünü üstlendiği, işgörenlerin motivasyonunu arttırmak amacıyla 

kararlara katılımı ve ödüllendirilmesi ile astların eğitim ve geliştirme faaliyetlerine 

önem vermesi ile Liderlik rolünü, şirket, internet ve iş arkadaşlarından bilgiler 

toplayarak İrtibat Uzmanlığı rollerini üstlendiği görülmektedir. Tüm bu sonuçların 

özeti olarak yöneticinin Kişilerarası Rollerin tamamını yerine getirdiği ifade 

edilebilir.  

 Diğer bir sonuca göre ise GM’ün dış bilgi kaynaklarının diğer insanlar ve müşteriler, 

iç bilgi kaynaklarının ise astlar ve söylentiler olduğunu belirtmiştir. Böylelikle 

Gözlemci rolünü üstlendiği ortaya çıkmıştır. GM’ün bilgiyi aktarma yolları arasında 

toplantılar, ilan tahtası ve personel dergileri olması Bilgi Aktarıcı rol üstlendiğinin 

göstergesidir. Yönetici aynı zamanda bilgi aktarımının tarafından son derece önemli 

olduğunu da ifade etmiştir. Bunlara ek olarak GM, dış ilişkiler kapsamında rakipler, 

acenteler, tedarikçiler, müşteriler ve hükümet ile yürüttüğü dış ilişkilere zamanının 

büyük bir kısmını ayırmakta, organizasyon ile ilgili dış ilişkileri yüz yüze 

karşılaşmalar, bilgi mektupları ve broşürler yoluyla taşıdığına dair bilgiler vererek, 

Sözcü rolünü yerine getirdiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak temel olarak 

Bilgilendirici Rolleri de başarıyla üstlendiği öne sürülebilir.  
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 Bir diğer önemli sonuç ise karşılaştığı en önemli sorunların işgörenlerin motivasyonu 

ve müşteri memnuniyeti olduğunu belirten GM, sorunların üstesinden gelmek için 

hem kendisinin hem de yardımcısına danışarak giderdiği bilgisini vermiştir. 

Müzakereci bir rol üstlendiği görülen GM, sorun çözmek için zamanının ciddi bir 

bölümünü harcamaktadır. Örgütsel değişimler için yollar aradığını belirten GM, 

Girişimci rolüne ile ilgili daha fazla detaylı bilgi vermemiştir. Örgüt için mali 

kaynaklar elde etmeye belirli bir zaman harcadığını belirten GM,  en fazla zaman 

ayırdığı departmanların yiyecek-içecek ve satış-pazarlama olduğunu, en az 

departmanların ise ön büro, muhasebe, kat hizmetleri ve satın alma olarak Kaynak 

Dağıtıcı rolüne vurgu yapmıştır. Geriye yönelik on yılda yönetim tarzında bir değişin 

söz konusu olup olmadığına dair “duruma bağlı olarak” yanıt veren yönetici 

durumsallık yaklaşımı ile ilgili ipucu vermektedir. Koçel (2001: 284), durumsallık 

yaklaşımı ile yöneticilerin çevre koşullarına uymak için yapı ve işleyiş ile ilgili 

kararlar vermeleri ve işletmenin çevre koşullarına uyumlu hale getirmeleri gerektiğini 

ifade etmektedir.  

 Kriz yöneticisi rolüne ise kısaca evet cevabı vermiş, rol için ayrıntılı bilgi 

vermemiştir.   

 GM yönetsel rolleri için günlük zamanının en fazla oranda Liderlik, Girişimci, 

Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi rollerine, en az ise Temsilci, Gözlemci ve 

Müzakereci rollerine ayırdığını belirtmiştir. Araştırma sonuçlarının kısmen de olsa 

Arnaldo (1981)’nun araştırma sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir (Guerrier ve 

Lockwood, 1989: 83). Bu sonuçlara dayalı olarak GM’ün kısmi olarak Kararsal 

Rollerinin daha yoğunlukta olduğu ileri sürülebilir.  

  Araştırmanın alt problemlerine yönelik olarak sorulan sorulara cevaben GM’ün 

astlarına yetki devretmesi ile çağdaş yönetimi benimseyen, yönetim tarzını Danışmacı 

(Consultative) olarak ortaya çıkmıştır. Zamanını “öncelikler” sırasına göre belirleyen 

GM’ün özel bir zaman programlama sistemi olmadığı, başarıyı ölçmek için finansal 

sonuçlar, müşteri memnuniyeti ve müşteri geri-bildirimlerinden yararlandığı 

görülmektedir. 

 Son olarak, GM’e günlük zamanının en fazla ayırdıkları yönetsel roller olarak Lider, 

Girişimci, Kaynak Dağıtıcı ve Kriz Yöneticisi’nin aldığı görülmekte, bu sonuçlar ise 

Ley (1980)’in araştırma sonuçlarında yer alan Liderlik ve Girişimci rolleri ile uyum 

sağlamaktadır (Rutherford, 2001: 41-42).  

Bu araştırma, konu hakkında daha ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak için nitel araştırma 

yöntemi ile tek bir otel yöneticisi ile kısıtlıdır. Araştırma sonuçlarının gelecekte nicel 

araştırmalara yol gösterici olacağı öne sürülebilir.    
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ÖZET: Dünya’da ve ülkemizde hızla artan yaşlanma ile birlikte sağlık bakım hizmetlerine ihtiyaç 

duyan yaşlı bireylerin bakımının sağlanması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bakımdan sağlık 

turizmi açısından yeni bir kavram olarak ortaya çıkan Uzun Yaşam Köyleri, doğa içerisinde hem 

zindelik (wellness) hem de rehabilitasyon anlayışı içerisinde yaşlıların sağlık hizmetlerini almalarını 

sağlayan konaklama-yaşam bölümleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Uzun Yaşam 

Köyleri hakkında literatür taraması gerçekleştirmek ve yaşlı bireylerin bu köylerde 

gerçekleştirebilecekleri rekreatif aktivitelerin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası 

Uzun Yaşam Köyü örnekleri ele alınmış ve bunların mevcut durumları incelenmiştir. Bu kapsamda 

yeni geliştirilecek Uzun Yaşam Köyleri projeleri kapsamında sektör temsilcilerine ve turizm endüstrisi 

yöneticilerine çeşitli öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Uzun Yaşam Köyleri, Üçüncü Yaş Turizmi, Rekreatif 

Aktiviteler 

LONG-AGE VILLAGES WITHIN HEALTH TOURISM: AN ASSESSMENT WITHIN THE 

CONTEXT OF RECREATIONAL ACTIVITIES 

ABSTRACT: The provision of care for elders who need health care services with rapidly increasing 

the aging in our country and the world has become an important requirement. In this regards, Long-

Age Villages emerged as a new concept in terms of health tourism in both rehabilitation and wellness 

mentality in  nature have emerged as lodging-living sections which provide them to health care of the 

elderly. This paper aims to (1) do a literature searching about Long-Age Villages and (2) to discover 

the recreational activities that elders can perform in these villages. For this purpose, examples of 

national and international Long-Age Villages have been discussed and their current situations have 

been examined. In this context, new projects will be developed within the Long Life Villages and 

various proposals have been made for the progression of the sector representatives and tourism 

industry managers. 

Key Words: Health Tourism, Longe-Age Village, Third Age Tourism, Recreational Activities  

GİRİŞ 

Dünya’da yaşlılığın giderek artması ile birlikte sağlık ve bakım hizmetlerine ödenen 

harcamaların yükselmesi yaşlı bireylerin bu hizmetleri daha makul ücretlerle karşılayabileceği 

ülkeler arayışına itmiştir. Son dönemlerde gelişmiş ülke vatandaşlarının daha makul ücretlere 

daha kaliteli rehabilitasyon, tedavi, bakım ve çeşitli sağlık hizmetleri alabilecekleri ülkelere 

doğru yöneldikleri görülmektedir. Dünya’da 2010 yılı itibarıyla sağlık amaçlı seyahat 

gerçekleştirilerek ortaya çıkan ekonominin boyutu 60 milyar $’dır. Ülkelerin sağlık hizmet ve 

turizmini organize etme başarısıyla bu boyutun hızla arttığı görülmektedir. Türkiye’de sağlık 

turizmi adına son 10 yılda büyük ilerlemeler kat edilerek, 2010 yılında 100 bini aşkın hastaya 

hizmet verilmiştir. (Özsarı ve Karatana, 2013: 136). Türkiye Avrupa ve Asya ülkelerine yakın 

olması dolayısı ile ileri yaştaki bireylere sağlık hizmetleri sunabilecek doğal kaynaklara, 

termal otellere, sağlık, bakım ve rehabilitasyon merkezlerine sahip olması bakımından ciddi 

üstünlüklere sahiptir. Ayrıca Avrupa ülkelerinde sağlık harcamalarının Türkiye ile 
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kıyaslandığında oldukça yüksek olması dolayısı ile ülkemiz ileri yaştaki Avrupa 

vatandaşlarının öncelikli ülkeleri arasında yer almaktadır.  

 

Önceleri sıklıkla kozmetik-estetik cerrahi, böbrek nakli, katarakt tedavisi, diş protezi, tüp 

bebek gibi amaçlarla sağlık turizmine yönelenlerin artık kronik metabolik hastalıkların  

getirdiği yükleri azaltmak, geriatrik bakım, yenilenme-gençleşme-detoksifikasyon, alternatif 

doğal terapiler vb. başka tedaviler için ülkelerarası seyahat ettikleri görülmektedir (Karasu, 

2009: 118). Artık ileri yaş bireylere doğa içerisinde bu tarz hizmetleri birlikte sunarak ayrıca 

konaklama ve rekreasyon olanakları ile birlikte yaşama imkanı sağlayan Uzun Yaşam Köyleri 

de sağlık turizminin önemli bir öğesi olarak değerlendirilmektedir. Bu sağlık köyleri ileri yaş 

bireylere zindelik (wellness), rehabilitasyon, rekreasyon vb. sağlık hizmetlerini bütüncül 

olarak bir arada sunabilecek merkezlerdir. Böylelikle ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek bazı 

hastalıkların oluşmasını önlemek, yaşlanmayı geciktirmek, ortaya çıkmış hastalıkları tedavi 

etmek ve yenilenme ile birlikte gençleşmeyi sağlamak, rehabilitasyon ile ağrıların dinmesini 

sağlamak Uzun Yaşam Köyleri’nde çeşitli profesyoneller tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

Bu çalışmanın amacı sağlık turizmi açısından güncel ve önemli bir kavram Uzun Yaşam 

Köyleri hakkında literatür taraması gerçekleştirmek ve yaşlı bireylerin bu köylerde 

gerçekleştirebilecekleri rekreatif aktivitelerin ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın ilk bölümünde 

sağlık turizmi kapsamında Çalışmanın sonuçlarının yeni geliştirilecek Uzun Yaşam Köyleri 

projeleri kapsamında sağlık sektörü temsilcilerine ve turizm endüstrisi yöneticilerine yarar 

sağlayacağı ileri sürülebilir. Bu kapsamda sektör liderleri yeni geliştirilecek Uzun Yaşam 

Köyleri projeleri kapsamında yeni planlamalar ve farklı stratejiler geliştirebileceklerdir.  

 

1. SAĞLIK TURİZMİ  

Dünyada sağlık turizmi hızla büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyüme nitelikli işletmelerin 

kurulmasına ve gelişmesine neden olmaktadır. Sağlık kapsamında hastaneler, tedavi 

merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, güzellik merkezleri gibi sağlık hizmeti sunan 

işletmelerin yanı sıra seyahat acenteleri, konaklama işletmeleri gibi sağlık turizmini 

destekleyen hizmetler, sigorta şirketleri, firmalar gibi aracı işletmelerden oluşan pek çok farklı 

işletme türü hizmet vermektedir. Sağlık turizm işletmeleri, sadece sağlık hizmeti vermemekte, 

sağlık hizmetleri ile konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon, ulaşım, danışmalık gibi destek 

hizmetlerini de birlikte sunabilmektedir (Altındiş, 2015: 432). Sağlık turizmi saç ekiminden, 

diş tedavisine, estetik ameliyatlardan tüp bebeğe kadar sağlıkla ilgili seyahatleri içeren çok 

geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İnsanlar sağlık turizmine sağlıklarına kavuşma amacıyla 

katılabildiği gibi sağlıklı yaşama durumlarını devam ettirme istekleri nedeniyle de 

katılabilmektedir (Albayrak, 2013: 105). Sağlık turizmi, bireylerin sağlık nedeniyle ikamet 

ettikleri yerlerden ayırılarak seyahat etmesi olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlama, 

geleneksel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, kozmetik/estetik operasyonları, tamamlayıcı 

tedavileri ve farklı seçeneklerde sağlık hizmetlerini de kapsamaktadır (Buldukoğlu, 2014: 11). 

Turizm, rahatlayarak, eğlenerek ve insanların kendilerini yenileyerek, daha iyi ve sağlıklı 

hissedebilmelerine olanak sağladığı bir gerçektir. Hatta kum, güneş ve deniz temeline 

dayanan kitle turizmi bile sağlık turizmi kapsamında ele alınmalıdır. Denizin insanları 

psikolojik olarak rahatlatmasını yanı sıra, havaya karışan sodyum klorürün sinüzit gibi 

fiziksel bir rahatsızlığa iyi gelmesinin yanı sıra, güneşten alınan D vitaminin sağladığı fiziksel 

yararları tartışmak anlamsızdır (Kozak, ve Bahçe, 2009: 193). Türkiye açısından önemle 

üzerinde durulması gereken sağlık turizmi, 5., 6.,7., 8. ve 9. Beş Yıllık Kalkınma Planları ve 

bu planlar doğrultusunda hazırlanmış Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile de gösterilmektedir. 

Sağlık turizmi hastanın sağlık kazanma amacı ile yaşadığı yerden başka bir yere seyahat 
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etmesi sonucu oluşan bir turizm türü olmakla beraber literatürde medikal turizm, termal 

turizm spa & wellness turizmi, yaşlı ve engelli turizmi gibi çeşitli sınıflara ayrılarak 

incelenmektedir (Topuz, 2012: 1-2). Diğer bir sınıflama ise Tablo 1’de yer almaktadır.  

 

Tablo 1: Sağlık ve Zindelik (Wellness) Turizmi Kavramları  

SAĞLIK TURİZMİ 

ZİNDELİK (WELLNESS) MEDİKAL 

Bütünsel Boş zaman ve 
Rekreasyon 

Medikal 
Zindelik 

Terapötik Cerrahi 

Ruhsal Güzellik, Bakım Terapatik Rekreasyon Hastalıkla İlişkili 
Rehabilitasyon 

Kozmetik Cerrahi 

Yoga ve Meditasyon Spor ve Fitnes Yaşam Tarzı İle İlişkisi 
Rehabilitasyon 

Şifa ve Nekahet Diş hekimliği 

Yeni Çağ  Şımartma Mesleki Zindelik Thalassoterapi, 
Beslenme ve 
Detoks Programları 

Operasyon ve organ 
nakilleri 

SAĞLIK TURİZMİ İMKÂNLARININ TÜRLERİ 
İnzivaya Çekilme Spa Klinikler ve Hastaneler 

Dini Mabetler Oteller ve Resortlar 

Festivaller Boş Zaman Merkezleri Kruz Gemileri 

Kaynak: Smith and Puczko (2009)’dan akt. Koncul (2012: 527). 
 

BM ve Dünya Yaşlanma Örgütü verilerine göre günümüzde yaklaşık 600 milyon civarında 65 

yaş ve üstü birey bulunmaktadır. 2050 yılı itibariyle 2 milyar kişiyi bulacağı tahmin 

edilmektedir (Mercan vd., 2014: 2). Geçmişe oranla dünya nüfusu ileri teknoloji, sağlık 

koşullarının iyileşmesi vb. etkenlerle insan ömrünü arttırmıştır. 60 yaş ve üzerindeki 

bireylerin daha fazla yeterli zamana sahip olması, ailevi sorumluluklarının azalması gibi 

sebeplerle önemli bir turist potansiyeli oluşturmaktadır (Kozak vd., 2014: 15). Üçüncü yaş 

turizmi adı verilen bu turizm türü aktif çalışma hayatından ayrılmış olan kişilerin turistik 

hareketliliğine katılmasını öngören ve bu alandaki uygulamaları destekleyen bir turizm türü 

olarak tanımlanmaktadır (Albayrak, 2013: 271). Üçüncü yaş turizm pazarının harekete 

geçirilmesi için pek çok ülkede geliştirilmeye çalışılan bu Pazar, genel olarak sağlık turizmi 

ve kültür turizmi destekli olarak yapılmaktadır (Kozak vd., 2014: 15).  

Tablo 2 incelediğinde ülkemizde de nüfusun hızla yaşlandığı görülmektedir. 1990 yılında 

yaklaşık 2,4 milyon olan yaşlı nüfusun, 2000 yılında 3,8 milyona ulaştığı ve 2015 yılında ise 

yaklaşık 6,4 milyon olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizde yaşlı nüfusunun 

giderek arttığı ve birkaç Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğu görülmektedir.  
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Tablo 2: Türkiye’de Yaş Grubuna Göre Genel Nüfus Sayımları   

Yıl 

Year 

Yaş grubu 

Age group 

Toplam 

Total 

Erkek 

Male 

Kadın 

Female 

 Toplam 

Total 

Erkek 

Male 

Kadın 

Female 

  Oran - Proportion (%) 

Genel Nüfus Sayımları -  Population Censuses 

         
         
1990 Toplam - 

Total 
56.473.035 28.607.047 27.865.988  100,0 100,0 100,0 

 0-14 19.745.352 10.154.564 9.590.788  35,0 35,5 34,4 

 15-64 34.265.838 17.334.960 16.930.878  60,7 60,6 60,8 

 65+ 2.417.363 1.091.142 1.326.221  4,3 3,8 4,8 

 Bilinmeyen - 

Unknown 

44.482 26.381 18.101  0,1 0,1 0,1 

2000 Toplam - 

Total 
67.803.927 34.346.735 33.457.192  100,0 100,0 100,0 

 0-14 20.220.095 10.453.093 9.767.002  29,8 30,4 29,2 

 15-64 43.701.502 22.131.543 21.569.959  64,5 64,4 64,5 

 65+ 3.858.949 1.749.563 2.109.386  5,7 5,1 6,3 

 Bilinmeyen - 

Unknown 

23.381 12.536 10.845  0,03 0,04 0,03 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi - Address Based Population Registration System 

                  2015 Toplam - 

Total 
78 741 053 39 511 191 39 229 862  100,0 100,0 100,0 

 0-14 18 886 220 9 695 191 9 191 029  24,0 24,5 23,4 

 15-64 53 359 594 26 972 558 26 387 036  67,8 68,3 67,3 

 65 + 6 495 239 2 843 442 3 651 797  8,2 7,2 9,3 

               Kaynak: TUİK, http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist.  

2000’li yıllarda nüfusunun % 17’si 65 yaşın üzerinde olan Avrupa’da bu oranın 2025 yılında 

% 20’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Alım gücü bakımından yüksek olan 50 yaş ve üstü 

3. kuşak bu insanlar, hastalıkları önleyici, tedavi ve zinde kalma arzusu ile artan oranda 

yüksek kalitede sağlık olanaklarına talep oluşturmaktadır
 1

. 2013 yılında Türkiye’ye sağlık 

turizmi amacıyla gelenlerin sayısı 300 bini aşmış durumdadır. Bu rakama yapılan 

operasyonlar da eklenince rakam 480 bine yükselmektedir. Sağlık turizminden elde edilen 

gelir ise 2013’te 2.5 milyar $ olarak hesaplanmıştır
 2
. Ülkemiz sağlık turizmi açısından tedavi 

niteliği taşıyan, zengin doğal kaynaklara ve termal sulara sahip oteller ve eşsiz sağlık turizmi 

imkânları sunmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerin sağlık hizmetleri açısından en önemli sorunlarından biri de sağlık 

giderlerinin fazla olması dolayısı ile sağlık hizmetlerini daha düşük maliyetli ülkelerden elde 

etmeye yönelmektedir. İsveç, Norveç ve Danimarka, Almanya ve Hollanda’daki bazı özel 

sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için hastaları Türkiye’ye göndereceği ve masraflarını 

karşılayacağı karaları ülkemiz termal turizmi açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır 
3
. 

2.UZUN YAŞAM KÖYLERİNİN SAĞLIK TURİZMİNDEKİ ROLÜ VE BU 

MERKEZLERDE SUNULAN REKREATİF HİZMETLER 

Sağlık kalitesini ön planda tutan ve uzun yaşamı savunan Sağlıklı Uzun Yaşam Köyü 

(Longevity & Anti Aging-Village), orta yaş ve üzeri bireylere hizmet veren, doğa içerisinde 

http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1588
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
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bulunan, konaklama ve yaşam olanağı sunan bir unsurdur. Uzun Yaşam Köyleri de sağlık 

turizminin bir unsuru olarak değerlendirilebilir (Buldukoğlu, 2014: 58). Sağlıklı Uzun Yaşam 

Köyü (Longevity & Anti-Aging Village), her daim sağlık kalitesini yüksek tutmak isteyen 

bununla birlikte özellikle orta yaş ve üzeri bireylere hizmet veren, derin bir doğa içerisinde 

başlıca Long-AGE Enstütü (LONG-AGE Institute), Rehabilitasyon Resortu ve Villaları 

(Rehabilitation Resort & Villas), Wellness Residence'tan oluşmaktadır (Karasu, 2009: 119).  

Tablo 3: Sağlıklı Uzun Yaşam Köyleri Kapsamı 

1. Lüks Konaklama Üniteleri 
(Luxury Accomodation Units) 

 

2. Uzun Yaşam Enstitüsü 
(LONG-AGE Institute) 

 
A. Esenlik ve sağlık için 
rezidans ve süitler 
(WELLNESS (HOSPITALITY) 
RESIDENCE & 
SUITS):  
Medikal Turizm ve Diğer 
Sağlık ve tedavi uygula- 
maları için konaklayanlara 
yönelik (Medical Tourism 
and Medical Therapies); ya 
da Anti Aging-Longe- 
vity- Integratif Tıp-
detoksifikasyon-yenilenme 
vb.uygulamalar için 
konaklayanlara yönelik 
(Anti Aging-Longevity 
Facilitiy Accomodation 
Units) 
 

B. Rehabilitasyon Oteli 
(REHABILITATION 
RESORT):  
a.Rehabilitasyon alan Aktif 
Yaşlılar için (Active 
Elderly Persons) 
b.Fonksiyon yetmezliği olan 
ileri yaş bireyler 
için (Dysfunctional Elderly 
Persons) 
c.Kronik hastalığı olan orta 
ve ileri yaş bireyler 
için (Patients with Chronic 
Diseases) 
d.Fiziksel engelliler için 
(Physical Handicapped 
Persons) 
 

C. Bakım ve Kür 
Villaları 
(RETIREMENT 
VILLAS):  
a.Medikal bakımını 
ayrı bir özel mekanda 
tercih edenler için 
(Nursing Home) 
b.İnziva/Dinlenme 
esnasında tedavi, 
yenilenme isteyenler 
için (Retirement) 
c. Sağlıklı Uzun Yaşam 
Uygulamaları 
amacıyla 
konaklayanlar için (for 
Anti Aging  Longevity 
Facilities) 
d.Kronik 
hastalıklarının 
tedavisi amacıyla 
konaklayanlara 
yönelik (for Patients 
with Chronic 
Diseases) 
e. Fiziksel Engelli 
misafirler için (for 
Physical Handicapped 
Persons) 
 
 

A. Klinikler ve çeşitli Sağlık 
Departmanları 
(CLINICS & HEALTH 
DEPARTMENTS) 
B. Araştırma Merkezi (LONG-
AGE RESEARCH 
CENTER) 
 

   Kaynak: (Karasu, 2009: 119).  

Sağlıklı ve uzun yaşam kapsamında hizmet veren enstitüler veya merkezler günümüzde hızla 

artmaktadır. Bunlar arasında, bu türde ilk olarak Romanya’da kurulan “Ana Aslan Institute” 

(1952) (http://www.ana-aslan.ro/ana-aslan-homepage),  50 yılı aşkın çalışmalarını sürdüren 

New Castle Üniversitesi (İngiltere) çatısında “Institude for Aging” adlı araştırma enstitüsü 

(http://www.ncl.ac.uk/ageing/about/#visionandmission), Ocak 2015’te faaliyete geçen The 

Institute for Health and Ageing (Avustralya) 
4
, 1984’te merkezi Yeni Zelanda’da kurulan 

Ryman Health Care Villages 
5
, Avustralya (Melbourne)’da Ryman Health Care Villages 

6
, 15 

yıldan fazla hizmet veren Vitallife Wellness Center at International Bumrungrad Hospital 

(Bangkok) anti-aging ve sağlık için potansiyelini arttırmak ve wellness’ın ötesine geçmek, 

bilim ile yaşamı uzatmak misyonlarını edinmiştir 
7
. Türkiye’de ise “Türkiye İleri Yaş 

Araştırmalar Merkezi” 16 Mart 2009’da Nazilli’de faaliyete geçmiştir. Türkiye’nin ilk 

“Alzeimer Hastaları İçin Uygulama Merkezi Nazilli’de açılmıştır.  Türkiye’nin en modern 
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yaşlılar evi açılmıştır. Gerontoloji Atlası (Yaşlılık Bilimi) üzerinde çalışmaya devam 

edilmekte olup, 2023’te tamamlanması planlanmaktadır 
8
. 

 Uzun Yaşam Enstitüsü’nün görev ve sorumlukları (Karasu, 2009: 119);  

 

 Yaş ile ilintili hücresel değişiklikler hastalık düzeyindeki patolojilere dönüşmeden 

önlemler almak, 

 yaşamsal alışkanlıkları geliştirmeyi öğreten doğu tıbbı felsefesinde bakış açısıyla ve 

uygulamalarıyla birlikte hastalıkların oluşmasını ve yaşlanmayı geciktirmek,  

 batı tıbbının olanaklarını sunarak biyolojik yaş ve hastalıklara kalıtsal yatkınlıkları 

belirlemek, oluşmuş hastalıkları tedavi etmek,  

 yaş ile ilintili bedensel ve düşünsel yükleri integratif tedavilerle hafifletmek,  

 yenilenmeyi (regenerasyon; kök hücre teknolojileri gibi) ve gençleştirmeyi 

(rejuvenation; cilt gençleştirme gibi) olanaklı kılmak; 

 yaşlılar için rehabilitasyon ve bakım hizmetleri sunarak yaşama bağlılığı arttırmaktır. 

İnsanların sağlıklı olma ve hastalıkların tedavisinde bilinçli olmaları, onların rekreasyonun 

sağlıkla ilgili işlevlerinden yararlanmak amacıyla boş zaman değerlendirmeye katılımlarını 

arttırmaktadır. Sağlıklı olmak ve tedavi amaçlı rekreasyonel etkinliklere yönelmektedir 

(Hazar, 2014: 65). Rekreasyon kısaca, bireylerin zorunlu zamanlarının dışında fiziksel ve 

zihinsel olarak yenilenmek amacıyla uyuma, yeme-içme ve tüm fizyolojik ihtiyaçlara bağlı 

kalmadan tüm etken, edilgen ve ettirgen faaliyetlerdir (Gül, 2014: 11). İnsanlar tedavi olmak 

veya sağlıklı yaşam koşullarını sürdürmek üzere yaşadıkları kent içinde ya da dışında bulunan 

Termal, Sağlık, Kür ve SPA merkezlerine doktor ve terapist tavsiyesinden ya da bireysel 

tercihleriyle her türlü sağlık ve terapi niteliğinde rekreatif faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Bu rekreatif faaliyetler; Termalizm, Klimatizm, Spor, Uvalizm ve SPA’dır (Gül, 2014: 49). 

Günümüzde sağlık ve terapi nitelikli rekreatif aktiviteler Uzun Yaşam Köyleri’nde yaşlı 

bireylerin hizmetlerine sunulmaktadır. Uzun Yaşam Köyleri’nden önemli örneklerden birini 

oluşturan Ryman Sağlık Köyleri, Yeni Zelanda’da 70 yaş üzeri kişilere emeklilik sonrası 

yaşam seçenekleri sunmaktadır. Ryman Sağlık Bakım Köyleri, bağımsız şehir evleri, 

apartmanlar, hizmetli apartmanlar, huzur evleri, hastane, demans bakım merkezleri ve kısa 

dönem bakım merkezleri olmak üzere pek çok seçenek sunmaktadır. Bu köyler, güzel 

bahçeler, çarpıcı mimari ile tasarlanmıştır. Sakinler,  salonlar ve barlar, kapalı yüzme havuzu, 

spa, spor salonu, güzellik salonu, bowling, kütüphane, internet kafe, sinema, tiyatro gibi resort 

tarzı imkânlarla da eğlenmektedirler. 30 Bakım Köyü bulunan bu merkezlerde 8000’in 

üzerinde sakin ve 4000 personel çalışmaktadır 
9
. Avustralya Ryman Health Care Villages’da 

Bağımsız yaşam alanları Görsel 2’de, bakım personeli tarafından yardım sağlanan bağımsız 

hizmetli apartmanlar Görsel 3’te, sürekli yüksek ve düşük bakım gerektirenler için manzaralı 

bireysel odalar yer almaktadır.  
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Görsel2: Bağımsız yaşam alanları Görsel3: Bağımsız Hizmetli Apartmanlar  Görsel4: Sürekli-Yüksek ve Düşük                                              

Bakım Alanları  

Kaynak: http://www.rymanhealthcare.com.au/ 

 

 

Görsel 1: Ryman Health Care Villages 

Kaynak: https://www.rymanhealthcare.co.nz/villages. 
 

Bu sağlık köylerinde sakinlere sunulan rekreatif hizmetler arasında Scooter ile gezi, bowling, 

spa havuzu, jimnastik salonu, güzellik bakım merkezleri, sinema, tiyatro, kapalı mekân 

bowling, yüzme havuzu, kütüphane, bar, internet kafe, alışveriş alanları, bilardo, hobi 

bahçeleri, sanat atölyeleri ve gezme amaçlı avlular, rekreatif aktiviteler ve mekânlar yer 

almaktadır.  

Yaşlı bireyler için, topluluğa katılmış olmak ve emeklilik sonrasında aktif kalmak için 

rekreatif aktiviteler önemlidir. Rekreatif aktiviteler yaşlılar için uzun dönemde avantajlar 

sağlamaktadır. Hem fikren hem de bedenen terapötik bir yenilenme sağlamaktadır. Yaşlı 

bireylerin en genel yaptıkları egzersiz yürüyüştür. Kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık, bahçe 

bakımı, doktor denetiminde yüzme, badminton, tenis, golf vb. sportif aktiviteler, egzersiz, 

http://www.rymanhealthcare.com.au/
https://www.rymanhealthcare.co.nz/villages
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yoga, bir çeşit yoga olan Thai-Chi, sanatsal aktiviteler, bulmaca, zeka oyunları, sudoku, 

matematiksel hesaplamalar gibi mental egzersizler, dikiş dikme, dans etme, kuş gözlemciliği, 

kart oynama, partiye katılmak, piknik yapmak, bilardo, satranç, çim tenisi oynamak, 

kütüphaneyi ziyaret etmek, hastane ya da hayvan barınaklarında gönüllü rekreatif aktivitelere 

katılmak, yemek yapmak, balık tutmak vb. rekreatif aktiviteler gerçekleştirebilirler (Singh ve 

Kiran, 2014: 25-27).   

Ülkemizde ise yaşlılara yönelik yatılı kurum hizmetleri SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu)’e bağlı faaliyet gösteren Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Huzurevleri ve Yaşlı Bakım Merkezleri ve Diğer Kamu 

Kurum ve Kuruluşları bünyesinde açılan Huzurevleri eliyle sunulmaktadır 
10

. Türkiye’de 

Fikret Bayrak öncülüğünde 5 yıldızlı ilk “ Yaşlı Tatil Köyü” projesini geliştirmiştir. 12 

dönüm arazi üzerine kurulacak tesiste açık ve kapalı yüzme havuzlarından, hamam ve 

saunalara, yaşlılara özel açık büfe yemeklerden, özel eğlencelere, hayvanat bahçesinden, 

yaşlıların sebze ve meyvesini yetiştirebileceği kişiye özel bahçelere, yoğun bakım 

ünitelerinden, fizyoterapi SPA'larına kadar her şey tesiste yer alacaktır. Ortopedik sorunlar 

yaşayan yaşlılar özel fizyoterapistlerle, fizyoterapi havuz ve ünitelerinde tedavi edilecek, 

tesiste diyaliz hastaları içinde diyaliz makinelerinin bulunduğu bölümler bulunacak, tam 

teşekküllü yoğun bakım ünitesi oluşturulacak ve tüm bu hizmetler 70'den fazla doktor, 

psikolog, fizyoterapist ve nitelikli personel tarafından gerçekleştirilecektir 
11
. 2015’te bitmesi 

planlanan projenin henüz tamamlanmadığı fakat tamamlanması için çalışmaların devam 

ettirildiği bilgisi işletmeden alınmıştır. Ayrıca İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren 

Scandinavian Life Center (SLC), 65 yaş üstü Norveçlileri Antalya'ya getirerek, otellerde 

bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonunu sağlayacaktır. Norveç Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle 

imzalanan özel bir anlaşmayla Antalya'ya getirilen Norveçliler hem tatil yapmakta hem de 

tedavi olma şansı elde etmektedir. 4.5 milyon nüfuslu Norveç’te 65 yaş üstü 800 bin kişi 

bulunmaktadır. Proje kapsamında 25 bin yaşlıya uzun yıllar Türkiye’de kalma olanağı, her 

türlü, bakım, tedavi, rehabilitasyon ve kaliteli yaşamlarını sağlanmaya çalışılacaktır
12,13. 

Altınoluk Afrodit sağlıklı yaşam köyü’nde de benzer hizmetler yaşlılara sunulmaktadır
14

. 

Ayrıca Eskişehir Tepebaşı Beldesi’nde yaşayan Alzheimer hastaları ve aileleri ise “Yaşam 

Köyü ve Alzheimer Merkezi Projesi” ile daha umutludurlar. 54 villadan oluşan Yaşam Köyü, 

Alzheimer hastalığı, engelli yaşlılar ve sağlıklı yaşlanma konularında Türkiye’de ilklerden 

biri durumundadır. Tesis, Alzheimer Derneği kontrolünde gündüz ve yatılı bakım hizmetleri 

vermektedir 
15

. 

3.SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sağlık turizmi açısından yeni ve güncel bir kavram olarak ortaya çıkan Uzun Yaşam Köyleri, 

doğa içerisinde hem sağlık hem rehabilitasyon hem de zindelik (wellness) anlayışı içerisinde 

yaşlıların sağlık hizmetleri almalarında kolaylık sağlayan konaklama-yaşam bölümleri olarak 

ortaya çıkmaktadır. Değişen sağlık bilinci sayesinde ortaya çıkan bu entegre sağlık köyleri 

doğal dokunun bozulmadığı çevre kirliliği bulunmayan kırsal alanlarda sağlık siteleri ve 

sağlıklı yaşam köylerinde yaşlıların birlikte yaşamasını ön plana çıkarmaktadır (Hacıoğlu vd., 

2015: 65). Bu çalışmanın amacı, Uzun Yaşam Köyleri hakkında alan yazın taraması 

gerçekleştirmek ve yaşlı bireylerin bu köylerde uygulayabilecekleri rekreatif aktivitelerin 

ortaya çıkarılmasına çalışmaktır. Yapılan alan yazın taraması sonucunda sağlıklı ve uzun 

yaşam kapsamında hizmet veren enstitüler veya merkezler ilk olarak 1952 yılında 

Romanya’da kurularak ortaya çıkmıştır. Daha sonraları İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Bangkok vb. ülkelerde uzun yaşam enstitüleri ya da sağlıklı yaşam köyleri yapılanmaları 

olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise yaşlılara yönelik yatılı hizmetleri kamu ve özel sektörde 

açılan Huzurevleri sağlamaktadır. Türkiye’de aktif halde birkaç sağlıklı yaşam köyü dışında 
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diğer Uzun Yaşam Köyü projeleri henüz hayata geçirilmemiş olduğu görülmektedir. Bu 

kapsamda sağlık sektörü temsilcileri, yatırımcıları ve turizm endüstrisi yöneticileri aşağıda 

geliştirilen öneriler sayesinde, yeni geliştirilecek Uzun Yaşam Köyleri projeleri kapsamında 

yeni planlamalar ve farklı stratejiler geliştirebilirler.  

 

 Ülkemizde yatırımcıların, turizm destinasyonlarında doğa içerisinde hem sağlık, tıbbi 

tedavi, bakım ve yenilenme hem de rehabilitasyon ve rekreatif olanakları bütüncül 

olarak sunabilen Uzun Yaşam Köyleri’ni yatırım yaparken dikkate almaları 

önerilebilir. Bütüncül olarak tasarlanan köylerde sunulan hizmetlerle, acentelerin bu 

hizmetleri ayrı ayrı yerlerden paket oluşturmasına gerek kalmayacaktır.  

 Ülkemizin iklim bakımından üstünlükleri ile uzun süreli seyahat engeli yaratmayan bir 

coğrafyada bulunması dolayısıyla, Avrupa ve Asyalı ileri yaş düzeyindeki sağlık 

turizmine yönelenler hedef Pazar olarak ele alınabilir. Özellikle Batılı yaşlı bireylerin 

ülkemiz gibi sıcak iklimli ülkelerde daha uzun süreler konaklamak istemeleri üzerine 

daha fazla eğilim gösterilmelidir. Uzun Yaşam Köyleri’nde daha uzun süreli hatta 

ömür boyu konaklamalar gerçekleştirilebilir. 

 Ülkemizin sağlık turizmi kapsamında diğer ülkelere göre sunduğu fiyat avantajları 

tanıtımla desteklenmelidir.  

 Üçüncü yaş (best ager) adı verilen 55 yaş ve üzeri bireylerin sağlık turizmi 

kapsamında önemi giderek artmakla birlikte, TUI’nin yaptığı bir araştırmada üçüncü 

yaş grubunun belirleyicisi olan en önemli etkenin artık “yaş” değil, bu kesimin değişik 

“ilgi alanları” olduğu belirtilmiştir (Resort Dergisi, 2015: 154). Bu kapsamda üçüncü 

yaş kuşağının ilgi alanlarına giren rekreatif faaliyetleri belirlemek önem arz 

etmektedir.  

 Uzun Yaşam Köyleri kapsamında üçüncü yaş kuşağına çeşitli rekreatif olanaklar 

sunulabilir. Bu rekreatif faaliyetler arasında egzersiz, scooter ile gezinti, fotoğrafçılık, 

bahçe bakımı, doktor denetiminde yüzme, badminton, tenis, golf vb. sportif 

aktiviteleri, yoga, Thai-Chi, sanatsal aktiviteler, bulmaca, zeka oyunları, sudoku, 

matematiksel hesaplamalar gibi mental egzersizler, dikiş dikme, dans etme, kuş 

gözlemciliği, kart oynama, partiye katılma, piknik yapma, bilardo, satranç, bowling, 

çim tenisi oynamak, kütüphaneyi ziyaret etmek, hastane ya da hayvan barınaklarında 

gönüllü rekreatif aktivitelere katılmak, yemek yapmak, balık tutmak vb. rekreatif 

aktiviteler kişilerin ilgi alanlarına göre sağlanmalıdır.  

 Ayrıca yaşlı bireylerin hem zihnen hem de bedenen terapötik olarak yenilenmeleri 

bakımından hizmet sağlayan Uzun Yaşam Köyleri içerisinde spa havuzu, jimnastik 

salonu, güzellik bakım merkezleri, sinema, tiyatro, kapalı mekân yüzme havuzu, 

kütüphane, bar, internet kafe, alışveriş alanları, hobi bahçeleri, sanat atölyeleri ve 

gezme amaçlı avlular rekreasyonel alanlar bulundurmalıdır.  

 Uzun Yaşam Köyleri’nde yabancı dil bilen kurumsal ve idari alanlarda yönetici, 

hemşireler, hemşire yöneticileri, bakıcılar, sağlık turizmi üzerine eğitim almış 

uzmanlar, şefler, aşçılar, mutfak, kat hizmetleri, çamaşırhane, teknik servis, bahçıvan, 

meydancı, rekreasyon ve animasyon da dâhil olmak üzere personel, sağlık personeli, 

proje yöneticileri, site ustabaşıları, marangozlar, bahçıvanlar vb. alanlarda istihdam 

olanakları yaratacağı göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

Bu araştırmada doğa içerisinde zindelik (wellness), rehabilitasyon, bakım, konaklama ve 

rekreasyon vb. sağlık ve bakım hizmetlerini ileri yaş bireylere bütüncül olarak bir arada 

sunabilecek Uzun Yaşam Köyleri değerlendirilmiştir. Geliştirilecek sağlık köylerinde yaşlı 

bireylerin uygulayabilecekleri rekreatif faaliyetler ortaya çıkarılmıştır. Bu tarz aktivitelerle 

ilerleyen yaşlarda doğabilecek bazı hastalıklar önlenebilir yaşlanma geciktirilebilir, yenilenme 
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sayesinde gençleşme sağlanabilir. Araştırmanın gelecekte nicel araştırmalara bir alt yapı 

oluşturacağı ileri sürülebilir.  
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ABSTRACT: This study aims to compare two versions of Technology Readiness Index (TRI 1.0 and 

TRI 2.0) in terms of their psychometric properties and predictive validities within mobile shopping 

context. TRI proposes that one's propensity to embrace new technology is collectively determined by 

two mental enablers (optimism and innovativeness) and two inhibitors (discomfort and insecurity). 

Parasuraman (2000) identified 36-item scale based on these four dimensions to predict an individual's 

willingness to adopt new technology at home and/or work in TRI 1.0. Two important points of 

departure between 1.0 and 2.0 instruments are that some items were updated to address the new 

technologies like social media and the questionnaire were refined to initial pool of 16 items after the 

validation process by Parasuraman and Colby (2015). Fashion Involvement was also included in the 

study because it is a relevant aspect of innovation diffusion in a society comprising new technologies. 

All instruments were modified and pretested by personally administrating them to multiple 

undergraduate students. 364 responses from off-line TRI 1.0 and 284 responses from online TRI 2.0 

surveys were obtained. After the expletory factor analysis, the final structures of TRI 1.0 and TRI 2.0 

consisted of both 14 items retained across four dimensions. Although TR 2.0 seemed to be more 

parsimonious than TRI 1.0, the reduced form of TRI 1.0 appeared to have better reliability and validity 

indicators than TRI 2.0. Further PLS analysis showed that the explained variance in attitude construct 

by TRI 1.0 score was much larger than that of TRI 2.0  score. Finally, Fashion involvement was found 

to influence directly technology readiness in both models. The practical and theoretical implications of 

study findings were discussed at the end of the study.    

 

 

INTRODUCTION 
 

The advancements of mobile communication technologies have been changing profoundly the 

social and economic spheres.  Mobile devices are the integral part of daily life (Shankar et 

al.,2010). Predictions are variable but the number of smart phone users is expected to see 

more than two billion which is the one-quarter of global population at the end of 2016 

(EMarketer, 2014). Leveraging the diffusion of mobile devices especially the smart phones, a 

shift from multi-channel marketing strategy to Omni-Channel marketing strategy was 

experienced over the world. According to the Forrester Research, especially media companies 

and retailers get online traffic from mobile devices (Husson and Ask, 2014). Mobile shopping 

provides many distinct advantages to both customers and retailers as such shopping without 

the time and distance limit or improving the customer service quality by providing just-in-

time solutions. Since mobile subscribers have increased extensively, Turkey has become  a 

fertile ground.  for mobile marketing. Heavy mobile phone users in Turkey are under 25 years 
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of age who are the potential mobile shoppers (Jain and Pant, 2012). However, mobile 

shopping is still a novel subject in Turkey. Especially the Omni-Channel retailers make heavy 

investments on applications and systems in a vein of improving their services. On the other 

hand, many mobile phone users browse their web sites for information on products and 

services, but very few engage with mobile shopping through their devices. The success of 

their Omni-Channel marketing strategies and return of their investments depend on 

understanding the customer's propensity to adopt mobile shopping. Therefore, this study aims 

to compare Technology Readiness Index 1.0 and 2.0 in terms of their psychometric 

properties. The findings after that comparison would provide a sound measurement tool for 

actionable research to gauge the customer's adoption of mobile channels.  

 

1. Technology Readiness Scale 1.0 and 2.0 

 

Since the exploitation of new information and communication technologies (ICTs), their 

adoption and use in organizational and non-organizational settings have received great 

attention of researchers and practitioners over decades. A variety of theoretical perspectives 

and conceptual models such as Technology Acceptance Model (TAM), PC utilization Model 

(MPCU) and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) have been 

employed to study the end-user adoption of ICTs. However, these models solely focus on the 

perceived characteristics of the specific technological innovation. Technology readiness in 

this sense is therefore different from technology acceptance because it considers the general 

beliefs of individual regarding technology products and service (Ratchford and Barnhart, 

2012). The fundamental synopsis is that technology readiness research appears to be  

individual specific rather than system specific because it reinforces the knowledge to the set 

of personal beliefs determining the personal dispositions toward the technology rather than 

personal perceptions of  technology characteristics influencing its adoption and usage (Lin et 

al., 2007). Further, Rogers (1983: 206) suggests that an innovation spreads in a society 

through five consecutive steps namely  knowledge (exposure of the information about 

innovation), interest (comprehension of innovation details), decision (acceptance/rejection 

decision after analyzing the positive and negative aspects of innovation), implementation 

(more effort to collect data about the dependence and usefulness of innovation) and 

confirmation (final decision about usage continence of innovation. While the majority 

technology acceptance models largely neglect the knowledge and interest phases, technology 

readiness provides a complete account of individual evaluations with regard to these 

neglected phases (Çelik, 2013). Furthermore, In spite of the extensive research effort going 

into investigating the determinants of technology adoption and use through the frameworks of 

these models, theorising what makes the individuals ready to grab technological innovations 

has been put aside unboxed before technology readiness research pioneered by Parasuraman 

(2000).  

 

Technology readiness (TR) could be defined as the extend to which people’s propensity to 

embrace and use new technologies for accomplishing goals in home life and at work 
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(Parasuraman and Colby, 2001; 27). The origins of TR can be traced to Mick and Fournier's 

(1998) study on technology paradoxes.  They have suggested that the adoption of 

technological innovation simultaneously evokes positive and negative feelings called 

technology paradoxes as such control/chaos,  freedom/enslavement, new/obsolete, 

competence/incompetence, efficiency/inefficiency, fulfils/creates needs, assimilation/isolation 

and engaging/disengaging. So, the individuals develop coping strategies to overcome these 

paradoxes that allow to range the individuals along a continuum from highly technology ready 

at the one end to highly technology resistant at the other (Mick and Fournier, 1998).  Drawing 

upon the regarded technology paradoxes and coping strategies framework, with which the 

customers cope, Parasuraman (2000) proposed four TR dimensions capturing the favourable 

(Enablers) and unfavourable (Inhibitors) feelings, beliefs and motivations with respect to 

technological products and services. The coexistence and balance between these mental 

enablers and inhibitors collectively determine the personal dispositions to be receptive or 

repulsive to the technology. The enablers consist of two distinct dimensions; optimism (a 

positive view of technology and/or belief in the benefits of technology in increasing  

efficiency, fostering flexibility and enhancing effectiveness in daily tasks at work and at 

home) and innovativeness (a personal tendency to create self-image as a pioneer to try out 

new technologies and become a thought technology leader in the relevant social group) 

(Chang and Kannan, 2000; Lai, 2008).  The other two dimensions were envisioned as 

inhibitors; discomfort (a perceived lack of control over technology and/or an inherent feeling 

of being overwhelmed by it) and insecurity (a state of being uncertain about the ability of 

technology and/or suspicious about its performance in accomplishing task properly) (Taylor et 

al., 2002).   

 

A 36-item scale known as Technology Readiness Index 1.0 (TRI 1.0) was developed by 

Parasuraman (2000) based on the aforementioned dimensions through an extensive research 

program with colloboration of Rockbridge Associates in the Unites States. TRI 1.0 was 

reported to have unidimensional structure, exhibit high internal consistency across different 

data sets and display good predictive power for stock trade over the net, self-service 

technology use for train/plane tickets and mobile phone ownership (Parasuraman, 2000). Over 

the years, TRI 1.0 has been validated across a broad range of research settings on various 

information technologies including the replication of Parasuraman  (2000) study on British 

consumers (Tsikriktsis, 2004), organisational use of e-insurance (Taylor et al., 2002), 

utilisation of self-service technologies by Chinese and American Students (Elliot and Meng, 

2008), employee readiness to adopt wireless technology (Chang and Kannan, 2006), 

Information and Communication Technology readiness of university students (Gombachika 

and Khangamwa, 2012)  and the use of social networking sites in Brazil (Borrero et al., 2014). 

However, Much TRI research failed to confirm the four TRI dimensions. For example; Elliot 

and Meng (2008)  could not find any evidence for the external validity of 36-item original 

scale in Chineese and American settings. Even after purifying the original scale to 14-item 

scale, they found most of the item loadings were below the conventional cut-off value of 0.70, 

indicating the poor convergent validity. Also, they concluded that the purified scales explain 
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almost 0.51 variance in the U.S. Sample and 0.57 variance in the Chinese sample (Elliot and 

Meng, 2008). Additionally, the discomfort and insecurity dimensions were emerged as not 

reliable as independent dimensions. For example, in their study conducted in Thailand, 

Sophonthummapharn and Tesar (2007) reported that overall TRI scores failed to predict the 

participants' propensities to subscribe to the commercial SMS services.  Although TRI 

continues to serve as a useful tool for measuring consumers' proneness to adopt new 

technologies, these latest research reports resulted in questioning its psychometric properties. 

Furthermore, the length of the scale hinders its wide spread usage in the research on focal 

issue. Many researchers concern that the scale length could potentially decrease the response 

rate and reliability due to responded fatigue and acquiescence bias (Parasuraman and Colby, 

2014). According to Ratchfort and Barnhart (2012),  many TRI measures are specific to 

technologies or situations that were new at the scale's development but are no longer so. 

Finally, some TRI dimensions as such insecurity seem to be linked with particular 

technologies (e.g. Internet or Online Business) that limits further its usefulness as a measure 

of general technology readiness.   

   

TRI 2.0 scale was put forward by Parasuraman and Colby (2015) through the renovation, 

modification and purification of TRI 1.0 scale to address the new technologies (e.g. mobile 

commerce, social media and cloud computing), enhance the discriminant validity by adding 

new items and create a more parsimonious scale. The aforementioned four dimensions have 

four items each for a total of 16 measures in TRI 2.0 scale. Since a third of the items were 

reworded, seven items in the original scale did not match with their corresponding dimensions 

and they were shifted the different dimensions. 29 original and new items were also dropped 

from the scale because of their adverse effects on the internal consistency and 

unidimensionality of the scale (Parasuraman and Colby, 2015). Since the insecurity dimension 

were reported to overlap with distrust dimension, insecurity was measure through a new four-

item scale in TRI 2.0. The remaining item loadings were significant supporting convergent 

validity and  a sound reliability with Cronbach’s alpha ranging from 0,68 to 0,81. TRI 2.0 was 

administrated to a variety of contexts including health care services in Finland (Hallikainen 

and Laukkanen, 2016), online services of electric suppliers (Koivisto et al., 2016), smart 

assistive technologies in Canada (Chenel et al., 2016), tele-monitoring health care services in 

the U.K. (Crundall-Goode et al., 2016), mobile commerce (Ashraf et al., 2016) and 

Smartphone applications to track immunizations in the U.S. (Wilson et al., 2015). Both 

indexes were found to be capable to produce the global technology readiness score over which 

the individuals were segmented into explorer,  pioneer, sceptic, paranoid and technology 

laggard groups (Ming and Muhammad, 2006; Nugroho, 2015; Rosenbaum and Wong, 2015). 

TRI 1.0 and TRI 2.0 global scores represent the overall attitude of individuals toward the new 

technology rather that their competency of its use (Stanford et al., 2009). Also, much 

technology acceptance research provides much empirical evidence that the personal beliefs 

forms an attitude towards technology, which in turn forms a behavioural intention, followed 

by actual technology use (Gefen et al., 2003). Therefore, the following hypotheses were 

proposed; 
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H1.1; The global TRI 1.0 score has a positive direct influence on an individual's attitude toward 

mobile shopping. 

H1.2; The global TRI 2.0 score has a positive direct influence on an individual's attitude toward 

mobile shopping. 

H2; An individual's attitude has a direct positive influence on behavioural intention to use mobile 

shopping. 

  

2. Fashion Involvement 

 

Fashion as a part of consumption culture and consumer demand can be seen as one of the 

direct determinants of adoption of technological innovations by individuals and their 

diffusions in the society. Fashion is a temporarily adopted behaviour, clothing  and living 

style by  a discernible members of a social group because they perceive or observe them to be 

approved by the society for the time and situation (Akyol, 2010; Çınar and Çubukçu, 2009). It 

is transformed to the symbolic meanings in order to transfer the to the cultural system which 

in turn could be interpreted by the followers (Sproles, 1985; 55). It tends to change more 

quickly than the norms and customs and become the waves of social conformity in which the 

aforementioned new styles and practices are created, presented and accepted in social layers 

(Akyol, 2010; Çınar and Çubukçu, 2009). Although the conceptualisation of fashion is 

perceived to be limited to these approved styles and practices, it has broader meaning 

including an array of phenomena on which liberal arts at the one end and the science at the 

other (Solomon et al., 2006: 543). These socially appropriate symbols were used to establish 

group identity within the belonged social group but also to create differentiation from other 

group members by viciously learned individuals (Alagöz, 2009; Sproles, 1985: 55-56; Tek, 

1999: 425-426). Fashion could be seen not only conformist movement but also competitive 

action because when it makes unclear the barriers among the social layers and the diversity 

between the members of different social groups,  it was used to create new self-identities 

reflecting the social status of individuals (Çınar and Çubukçu, 2009; Dunn, 2008: 137).     

The researchers has focused on explaining fashion with its psychological, social and 

economical aspects. Although people adopt the socially approved fashion trends by observing 

and modelling the other group members, they try to create their authentic symbols through 

improvisation (Solomon et al., 2006: 545). In this case, fashion becomes highly relevant 

aspects of customer's choice of products or services conveying the symbolic meanings that 

satisfy his/her conformity or differentiation needs (Stanforth, 1995). That is especially true for 

the fashion pioneers in the society. Thus, it could be seen as the cycle including two opposite 

behaviours; while it is a collective behaviour because of the compliance mechanism 

underlying the social identity desires, it is also a defensive behaviour brought out by the 

differentiation reflects of group members to protect their social status (Beaudoin and 

Lachance, 2006). Furthermore, some people prefer to purchase products and services with 

high price tag rather than then their counterparts with low price just because of their symbolic 

meanings (Solomon et al., 2006: 546). There are two different views about how fashion 
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spreads in the society. While some argue that it begins spreading from upper social layers to 

the lower classes, others suggest the opposite direction. According to Simmel (1904), it is a 

dialectical process in which the fashion spreads widely through upper levels of society, then 

the people from the lower social layers begin adopting these fashion trends to climb the upper 

social levels and finally, the higher social layers start abandoning the original trends 

reactionary to establish new fashion trends. However, the opposite view has been gained more 

support since 1960 because of the increase in the young populations in the societies (Akyol, 

2010).  

Fashion involvement is the motivational state of arousal or interest to an object stimulated by 

the needs, values and desires and determined by the extent to which the object is perceived as 

personally relevant (O'Cass, 2004; Zhang and Kim, 2013). Fashion involvement is an 

important aspect of diffusion of innovations in the society. Roger (1983: 215) states that the 

main motivation for the early adopters of technological innovations is to gain and/or maintain 

social status same as the fashion pioneers. The main difference between the diffusion of 

technological innovations and fashion trends is that the latest is motivated by the technical 

advantages of innovation rather than mare conformity. Further, the customers characterized  

highly involved in fashion trends form positive attitudes toward and inclined to purchase the 

products/services providing social prestige (Deeter-Schmelz et al., 2000; Summers et al., 

2006). Especially the fashion leaders tent to influence their social environment by being open 

for the different experiences, thought leaders of innovation adopters, self-monitors of fashion 

trends, fashion transmitters and reference source about fashion (Chen et al.., 2008; Zhang and 

Kim, 2013). The consumption preferences were highly affected by the social identity offers of 

close reference groups and specifically young customers adjust their consumption behaviours 

to avoid from social sanctions by getting the approval of regarded referees (McKintyre and 

Miller, 1992). The same process could be observed in the innovator, early adopter and early 

majority groups during the diffusion and adoption of technological innovations (Rogers, 

1983: 215; Venkatesh and Davis, 2000; Venkatesh and Bala, 2008). The fashion pioneers and 

followers would possibly fall into those groups below because they share the same 

characteristics as such being more inner directed and less risk conscious (Fiore et al., 2004;  

Agarwal and Prasad, 1998; Kwon et al., 2007; Parasuraman and Colby, 2001: 59-61). 

Therefore, the following hypotheses were proposed; 

 

H3.1; Fashion involvement has a positive direct influence on an individual's global TRI 1.0 score. 

H3.2; Fashion involvement has a positive direct influence on an individual's global TRI 2.0 score. 

H4; Fashion involvement has a positive direct influence on an individual's attitude toward mobile 

shopping. 

H5; Fashion involvement has a positive direct influence on an individual's behavioural intention to use 

mobile shopping. 

 

3. Research Methodology 
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Two identical research models were developed based on TRI framework to test the proposed 

hypotheses. Both of them include the casual links of the global TRI scores-attitudes, attitudes-

behavioural intentions, fashion involvement-global TRI scores, fashion involvement-attitudes 

and fashion involvement-behavioural intentions. In order to test the proposed research 

models, two surveys were administrated online for TRI 2.0 and pencil-paper based for TRI 

1.0 to voluntary undergraduate students having adequate mobile experience. Two written 

permissions were obtained from Rockbridge Associates, Inc to use the 36-item TRI 1.0. and 

16-item TR 2.0 scales in the current study. The measurement items were developed by 

adapting and modifying to reflect the mobile shopping motivations from Parasuraman's 

(2000) 36-item TRI 1.0, Parasuraman and Colby's (2015) 16-item TRI 2.0, and from 

Venkatesh and Davis's (2000) and Venkatesh's (et al. 2003) 3-item attitude and 3-item 

behavioural intention scales. Also, 5-item fashion involvement scale was designed based on 

the scales forwarded by McKintyre ve Miller (1992), Shang et al. (2005) and Goldsmith et al., 

(1993).  The five-point Likert type scales anchored at 1 (Strongly Disagree) and 5 (Strongly 

Agree) were used to measure the constructs. Two rounds of piloting has been undertaken 

before administrating the surveys via directly distributing the questionnaires to small student 

groups who has taken no part in the main study. Since TRI 1.0 scale did not obtain adequate 

validity and reliability requirements, it was decided the use the full scale without any further 

modification and purification effort. The final set of other scales has appeared to sound 

indicating that there was no need for any refinement and simplification after the second round 

of piloting. 364 effective responses from personally administrated TRI 1.0 survey and 284 

effective responses from online administrated TRI 2.0 survey were obtained. The 

characteristics of two samples were provided in Table 1.        

 

Table 1. Characteristics of Study Samples 

 
TRI 1.0  

n=364 

TRI 2.0 

n=284 
Frequency % Frequency % 

Gender 
Female 219 60 147 52 

Male 145 40 137 48 

Age 

<20 111 31 0 0 

20-21 174 49 246 87 

22-23 56 16 37 12 

>23 17 4 1 1 

Computer Ownership 

 

Yes 248 68 231 81 

No 110 30 53 19 

Computing Experience 

<2 10 3 16 6 

2-4 74 20 89 34 
4-7 138 38 129 45 

7-9 67 18 34 12 

>9 42 12 7 3 

Internet Usage 

<2 14 4 24 8 
2-4 119 33 153 54 

4-7 156 43 100 35 
7-9 32 9 5 2 

>9 14 4 2 1 

Shopping Online 
Yes 123 34 218 77 
No 240 66 66 23 

Smart Phone Yes 364 100 271 95 
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Ownership No 0 0 13 5 

Mobile Internet Usage 
Yes 237 65 273 96 

No 127 35 11 4 

Mobile Shopping 
Yes 18 5 101 36 

No 344 94 183 64 

Familiarity with 

Mobile Shopping  

Very Unfamiliar 

 

211 58 54 19 
Unfamiliar 

 

75 21 132 47 

No Opinion 44 12 59 21 
Familiar 29 8 28 10 

Very Familiar 5 1 11 3 

 

The Partial Least Squares (PLS) approximation was employed to assess the measurement 

properties of constructs pertaining the estimation of internal consistency, the adequacy of scale 

validities and the evaluation of their predictive powers. PLS has been preferred because of its 

some advantages over the covariance oriented approaches (e.g. Structural Equation Modelling 

or Multiple Regression Analysis) as such its provision of reliable results even working on the 

research data under the conditions of nonnormality, small sample size and multicollinearity 

(Compeau and Higgins, 1995; Chin and Gopal, 1995). SmartPLS 3 was used to perform the 

analyses (Ringle, Wende and Becker, 2014). 

 

Table 2. Convergent Validity and Internal Consistency for TRI 1.0 

TRI 1.0 Measures Loadings  

Optimism 

Mobile technology gives people more control over their shopping 0,683    

0,77 

Mobile technology makes you more efficient in shopping 0,842    

You like the idea of shopping via mobile technology because you are 
not limited to regular business hours 

0,790    

Innovativeness 

You can usually figure out mobile shopping without help from others  0,779   

You keep up with the latest technological developments in mobile 
technology 

 0,739   

You enjoy the challenge of figuring out mobile technology  0,737   

Discomfort 

There is no such thing as a manual for a mobile shopping  that’s 

written in plain language 
  0,725  

Mobile shopping makes it too easy for governments and companies 

to spy on people 
  0,708  

It is embarrassing when you have trouble with mobile technology 

during shopping while people are watching 
  0,688  

Insecurity 

If you provide information to mobile device over the Internet, you 

can never be sure it really gets to the right place 
   0,767 

You do not consider it safe giving out a credit card number over 

mobile device 
   0,881 

You do not consider it safe to do any kind of financial business 

online through mobile device 
   0,860 

You worry that information you send over the Internet through 

mobile device will be seen by other people 
   0,868 

You do not feel confident doing business with a place that can only 

be reached online 
   0,760 

Fashion 

Involvement 

(FI) 

I like to gather information about the current trend in some specific 

fields. 
0,748    

0,92 

If I get the chance, I would like to try the activities in which the 

others are engaged. 
0,754    

I would consider the social meaning of my behaviour before I 
proceed. 

0,813    

I would try the present myself as the most up-to-date trends. 0,740    

Attitude 

(ATT) 

Using mobile phone for shopping is a good idea  0,823   

0,88 Using mobile phone makes shopping more interesting  0,862   

Shopping through mobile phone is fun  0,858   
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Two principal components factor analysis with a varimax rotation were conducted to examine 

the loading patterns of measures on their theoretically assigned constructs in the measurement 

models. As seen in Table 2, 22 items were eliminated from TRI 1.0 scale because they had the 

loading values below 0.30 or the cross-loadings higher on two constructs. This evidence 

suggested that TRI 1.0 scale did not perform well in terms of internal consistency. The final 

structure consisted of 14 factors retained across their associated constructs. All loadings 

except for an optimism, a discomfort and a fashion involvement item were significant and 

above the suggested threshold of  0.70 value (Fornell and Larcker, 1981).  However, 

according to Chin (1998: 325), item loadings even below 0.60 can be acceptable if there are 

other indicators available in the measure battery for comparison.  The results also 

demonstrated that all other measures loaded significantly on their intended constructs. Since 

all scales exhibited unidimensional structures, the internal consistency was supported 

(Agarwal and Karahanna, 2000). Further, the items proved to be reliable with Cronbach's 

alpha values ranging 0.77 to 0.92. Finally, the examination of cross-loadings revealed that 

none of cross-loadings was significant supporting convergent validity of each scale.     

 

Table 3. Convergent Validity and Internal Consistency for TRI 2.0 

Behavioural 

Intention 

(BI) 

I intend to use mobile phone for shopping in future   0,803  

0,87 I would try to use mobile phone for shopping   0,873  

I predict to use mobile phone for shopping in future   0,855  

TRI 2.0 Measures Loadings  

Optimism 

Mobile technologies contribute to a better quality of shopping 0,621    

0,64 

Technology gives me more freedom of shopping mobility 0,806    

Mobile technology gives people more control over their shopping 0,736    

Mobile technology makes me more productive in shopping 0,751    

Innovativeness 

Other people come to me for advice on new mobile technology  0,798   

In general, I am among the first in my circle of friends to acquire 

new mobile technology when it appears 
 0,664   

I can usually figure out mobile shopping without help from others  0,785   

I keep up with the latest developments in mobile technology  0,824   

Discomfort 

When I get technical support from a provider of mobile shopping 

service, I sometimes feel as if I am being taken advantage of by 
someone who knows more than I do 

  0,747  

Technical support lines are not helpful because they don’t explain 
things in terms I understand 

  0,801  

Sometimes, I think that mobile technology are not designed for use 
by ordinary people 

  0,842  

There is no such thing as a manual for a mobile shopping  that’s 

written in plain language (DROPPED) 
  -  

Insecurity 

People are too dependent on mobile technology to do things for them    0,755 

Too much mobile technology distracts people to a point that is 

harmful 
   0,731 

Mobile technology lowers the quality of shopping by reducing 

personal interaction 
   0,597 

I do not feel confident doing business with a place that can only be 

reached online (DROPPED) 
   - 

Fashion 

Involvement 

(FI) 

I like to gather information about the current trend in some specific 

fields. 
0,612    

0,83 
If I get the chance, I would like to try the activities in which the 

others are engaged. 
0,661    
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The second expletory principal components analysis with varimax factor rotation were 

performed to examine the loading patterns of measures on their intended  constructs for TRI 

2.0 model. As seen in Table 3, two items were eliminated from the original pool of TRI 2.0 

items because of their loadings lower than 0.30. Results from retest showed that the remaining 

TRI 2.0 items loaded on their assigned constructs significantly. Also, the unidimensionality 

was observed for all other scale items. Thus, the internal consistency was ensured. All the 

calculates Cronbach's alpha values, except for TRI 2.0 items, are all above the suggested cut-

off value of 0.70 for reliability. Although the difference between the alpha values of TRI1.0 

and TRI 2.0 is not big, It could be concluded that the trimmed TRI 1.0 appears to more 

internally consistent than TRI 2.0. Finally, the reliability of measures were also  examined by 

using  the average variance extracted (AVE) scores for each construct. Since the results 

revealed that all AVE scores were grater than the threshold value of 0.50 suggested by 

Gerbing and Anderson, 1988; Gefen, 2003, the reliability of scales used in TRI 1.0 and 2.0 

questionnaires were verified. 

 

Table 4. Discriminant Validity TRI 1.0 

 BI ATT FI TRI 1.0 

BI 0,91    

ATT 0,77 0,83   

FI 0,60 0,65 0,77  

TRI 1.0 0,38 0,46 0.37 1,00 

Note: Bold and italic characters on vertical represent the square root of AVE scores.    

 

The convergent validity of measures was verified by examining their cross-loadings. Non of 

the cross-loadings was found to be consequential in magnitude when compared with the 

associated loadings providing an evidence for convergent validity.  

 

Table 5. Discriminant Validity TRI 2.0 

 BI ATT FI TRI 1.0 

BI 0,92    

ATT 0,79 0,91   

FI 0,24 0,22 0,78  

TRI 2.0 0,30 0,30 0.31 1,00 

Note: Bold and italic characters on vertical represent the square root of AVE scores.    

 

I would pay attention to the trend in society, and have the courage to 

present myself as the trend. 
0,886    

I would consider the social meaning of my behaviour before I 

proceed. 
0,870    

I would try the present myself as the most up-to-date trends. 0,818    

Attitude 

(ATT) 

Using mobile phone for shopping is a good idea  0,891   

0,90 Using mobile phone makes shopping more interesting  0,923   

Shopping through mobile phone is fun  0,919   

Behavioural 

Intention 

(BI) 

I intend to use mobile phone for shopping in future   0,882  

0,92 I would try to use mobile phone for shopping   0,953  

I predict to use mobile phone for shopping in future   0,947  
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The discriminant validity was assessed by comparing the inter-construct correlations with the 

square root of AVE scores. As presented at Table 4 and 5, all scales used in the current study 

had adequate discriminant validity because each square root of AVE exceeds the inter 

correlations of the construct with every other construct (Gefen and Straub, 2005).      

Table 6. Mobil Shopping Readiness Scores - TRI 1.0 

TRI 1.0 Arithmetic Mean  Std. Deviation Minimum Maximum 

Optimism 3,13 0,74 1,00 5,00 

Innovativeness 3,12 0,87 1,00 5,00 

Discomfort 3,39 0,70 1,00 5,00 

Insecurity 4,10 0,86 1,00 5,00 

TRI 1.0 Score 2,70 0,55 1,00 4,55 

TRI 1.0 Score= Optimism Mean + Innovativeness Mean + (6-Discomfort Mean ) + (6-Insecurity Mean)  

 

Table 7. Mobil Shopping Readiness Scores - TRI 2.0 

TRI 2.0 Arithmetic Mean  Std. Deviation Minimum Maximum 

Optimism 3,57 0,71 1,00 5,00 

Innovativeness 3,24 0,77 1,00 5,00 

Discomfort 3,17 0,71 1,00 5,00 

Insecurity 4,38 0,59 1,00 5,00 

TRI 2.0 Score 2,82 0,40 2,00 4,00 

TRI 2.0 Score= Optimism Mean + Innovativeness Mean + (6-Discomfort Mean ) + (6-Insecurity Mean)  

 

The global TRI scores were calculated by using the formula provided at bottom of Table 6 

and 7.  Both samples appeared to have very low levels for mobile shopping. The reason for 

this result could be the high discomfort and insecurity scores indicating that the participants 

feel their lack of control on mobile shopping and perceive high risk because of the uncertainty 

about mobile shopping results stemming from that lack of control. According to Colby and 

Parasuraman (2003), they could be classified into the technology pioneers group.     

Figure 1. PLS Results - TRI 1.0 Model 
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Based on the results of reliability and validity analyses, two structural models, presented at 

Figure 1 and 2,  were estimated by using PLS approximation. A bootstrap, with 500 samples, 

was  run to obtain the t-values and one-tail significance levels of path coefficients. As seen in 

Figure 1 and 2, TRI 1.0 and TRI 2.0 scores have significant positive direct effect on attitudes 

(TRI 1.0-ATT β1=0.26, P≤0.01 versus TRI 2.0-ATT β1=0.26, P≤0.01). The effect siz is the 

same for both relationships. However, H1.1 and H2.1 hypotheses were accepted. Likewise, 

attitudes have positive direct impacts on intentions (TRI 1.0 => ATT-BI β2=0.66, P≤0.01 

versus TRI 2.0 => ATT-BI β2=0.79, P≤0.01). However, attitude construct explain more 

variance in intentions in TRI 1.0 model than it does in TRI 2.0 model. The significant positive 

direct effects of fashion involvement on attitude were detected in both models  (TRI 1.0 => 

FI-TRI 1.0 β3=0.37, P≤0.01 versus TRI 2.0 => FI-TRI2.0 β3=0.31, P≤0.01). Whereas any 

direct effects of fashion involvement could not be found in TRI 2.0 model, it appeared to 

directly affect intention construct in TRI 1.0 model (β5=0.18, P≤0.05). Thus, while H2 and H4 

hypotheses were accepted, H5 hypothesis was partially accepted. Finally, TRI 1.0 and fashion 

involvement cumulatively explains more variance in attitude that that of TRI2.0 and fashion 

involvement. When the single direct effects of TI 1.0 and TRI 2.0 were examined, it was seen 

that TRI 1.0 construct had both the stronger effects on and stronger explanation power in 

attitude than did TRI 2.0 construct.     

 

Figure 2. PLS Results - TRI 2.0 Model 
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CONCLUSION 

 

The results presented in this paper suggest that the purified TRI 1.0 scale has better 

psychometric properties and explanatory power than does TRI 2.0 scale when adopted to 

mobile shopping context. It is also practical to use the original pool of TRI scale in similar 

research efforts because when the researcher started reducing the scale items with the spirit of 

improving the internal consistency and discriminant validity, 36 scale items give enough 

margin for scale purification. Since it has the broad array of measurement items, TRI 1.0 

seems not to limit the respondents as TRI 2.0 does. Thus, the original pool of TRI 1.0 items 

has the potential to provide a useful measurement tool for actionable research.  Also, young 

customers perceive mobile shopping insecure and uncomfortable. There seems that the 

concerns of potential mobile shoppers about network security, privacy protection, risk of 

transactions and uncertainty about after sale service still remains (Gao et al., 2015; Persaud 

and Azhar, 2012).     

 

Fashion involvement emerged an important determinant for TRI and attitude in both models.  

The importance of social influence in technology adoption decisions is well documented in 

information systems literature (Venkatesh et al., 2003). As discussed before, fashion 

involvement involves social aspects. According to Roger (1983: 215), the main motivation for 

the early adopters of technological innovations is to gain and/or maintain social status same as 

the fashion pioneers. Especially younger customers were assumed to see mobile phones as a 

status symbol and consider buying a fashionable one (Abeele et al., 2014). Shang (et al., 

2005) argues that the same fact also true for online shopping perceived as the new style of life 

and socially appropriate behaviour. Further, fashion-conscious consumers finds mobile tools 

very useful  in the provision quick and efficient information updates (Zhang and Mao, 2008). 
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However, the influence of fashion involved on customer's attitude toward and intention to 

online shopping has not been supported in the previous studies (Mohd Suki et al., 2008; 

Shang et al., 2005). Thus, the finding about fashion influence on customer attitudes toward 

and intention to mobile shopping contributes both theory and practice.  

 

Finally, attitude-behavioural intention relationship was confirmed in both models. According 

to Ajzen (2001), when the early stages of technology adoption in which the customer's 

cognitions and emotions become a part of his/her understanding of new technology, the 

significance of attitude toward adoption increase which in turn influences the intention to 

adopt it. In a meta-study performed by Ingram (et al., 2015), it was found that technology 

acceptance models with attitude construct included explain more variance in online shopping 

intentions than do the technology acceptance models without attitude. Therefore, contrary to 

Venkatesh's (et al., 2003), attitude construct should be included in technology readiness and 

acceptance research performed either theoretical or practical purposes.       
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı Ankara’da faaliyet gösteren perakende zinciri firmalarının lojistik 

performanslarını analiz etmektir. Yapılan çalışmayla Ankara’da faaliyet gösteren 300 perakende 

zinciri firmaya anket yapılmıştır. Perakende firmaların lojistik performansına ait unsurlar; müşteri 

ilişkileri, sipariş süreci, satın alma ve tedarik, taşıma, depo yönetimi, stok yönetimi, talep tahmini, 

paketleme ve tersine lojistiktir. Perakende firmaların lojistik performansına ait unsurlar detaylıca 

incelendiğinde:   Yapılan faktör analizi soncunda lojistik performansın müşteri hizmeti ve müşteri 

hizmetleri dışındaki lojistik faaliyetler olarak iki gruba ayrılmıştır. Perakende firmaların ilk önceliğin 

müşterilere hizmet oluşturur iken başarılı bir müşteri hizmeti için lojistik faaliyetlerin geldiği 

belirtilebilir. Araştırma sonucunda mağaza zincirlerinin müşteri kazanımı ve memnuniyetinin yüksek 

olduğu belirlenmiştir.  Bunun yanında sektörün genelinde müşterilerin sistemde gereğinden fazla 

bekletildiği ve lojistik maliyetlerininim yüksek olduğu bulgulanmıştır. Türkiye’de perakende 

sektörünün cazip olduğu ve ileriye doğru maliyetlerinde daha da azaltmaya gidecekleri belirtilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans, Perakende Zinciri Firmaları, Lojistik Performansın 

Unsurları 

 

FACTORS AFFECTING THE LOGISTICS PERFORMANCE OF THE CHAIN STORES 

ABSTRACT: This study aims to analyze the logistics performances of the retail chain stores 

operating in the Province of Ankara, Turkey. In the study, 300 retail chain stores operating in Ankara 

were surveyed. Customer relations, order process, purchasing and supply, transportation, warehouse 

management, inventory management, demand forecasting, packaging, and reverse logistics are the 

logistics performance factors of the retail companies. Considering the factors of logistics performance 

of the retail companies in detail, as a result of the factor analysis the logistics performance was divided 

into two: customer service and other logistics activities outside customer service. Although the 

customer service is the first priority for retail companies, it can be said that logistics activities are 

necessary for a successful customer service. As a result of the study, it was determined that there is a 

high-level of customer acquisition and satisfaction in chain stores. In addition, it was also found that 

customers are kept waiting in the system unnecessarily, and the costs of logistics are high of across the 

sector. It can be specified that the retail sector in Turkey is attractive, and they will further reduce the 

costs in the future. 

Keywords: Logistics Performance, Retail Chain Stores, Factors of Logistics Performance 
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GİRİŞ 

Lojistik kelime anlamı ile akıllı istatistiktir. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), 

tüketildiği son noktaya  (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve 

verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında 

tutulması hizmetidir. Ülkemizdeki lojistik firmalarının geçmişte taşımacılıkta faaliyette 

bulunmaları, bilgilendirilmenin olmamasından dolayı lojistik, taşımacılık olarak 

algılanmaktadır. Esasında tanımdan da anlaşılacağı gibi lojistik, taşımacılığın yanında 

tanımda da bahsedilen diğer unsurları da içermektedir. Lojistiğin işletmeler tarafından iyi 

anlaşılmalıdır ki; planlanan hedefler mantıklı hesaba dayalı malzeme, personel ve bilgi akışı 

ile beraber gerçekleşsin (Kurtuluş, vd.2004). 

Lojistik faaliyetler malzeme yönetimi ve fiziksel dağıtım olarak ikiye ayrılır. 

 

Fiziksel dağıtım, dağıtım kanalının belirlenmesiyle mal ve hizmetlerin alıcılara efektif bir 

yolla ulaştırılmasına yardım edecek olan sistem alt yapısının oluşturulmasıdır. Alıcıların istek 

ve beklentilerini maksimize edip, işletmenin dağıtım giderlerini minimuma indirmeyi 

sağlayan zor ve karmaşık bir süreçtir. İşletmeler hizmetleri ile müşteri memnuniyet düzeyini 

arttırmak ve dağıtımla oluşacak harcamaların maliyeti arasındaki dengeyi kurmaya 

çalışmaktadırlar  (Mucuk; 2000) 

1.ZİNCİR MAĞAZALARIN ÖNEMİ 

Bir kişi taraşından işletilen, yönetimi ana işletme taraşından gerçekleştirilen, kendisi üretim 

yapıyor ise onu satan ya da kendisi üretim yapmıyor ise doğrudan üreticiden alarak aracıları 

ya da toptancıları kaldırarak doğrudan perakendeciye ulaştıran bir perakendecilik türüdür. 

Malzeme Yönetimi Fiziksel Dağıtım Yönetimi 

Satın 
alma 

 
 

Envanter 
yönetimi 

Malzeme 

giriş 

kontrol 

 

Malzeme  

Üretim 

 

 

 

Değer 

Depolama 

 

 

 

Bitmiş ürün 

Taşıma 

 

 

 

Tedarik 

Talep 

tahmini 

 

 

Sipariş 

izleme ve 

Lojistik Yönetimi 

Şekil 1: Lojistik Yönetimi (Eker,2006)  
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Zincir mağazalarda toptancıların işlevi olan depo ve dağıtım merkezi görevlerini 

üstlenmektedirler. Bunların depoları toptancının depolarının verdiği tüm hizmetleri de 

sunmaktadırlar. Bu mağazalar hem toptancılık hem de şubeleriyle perakendecilik hizmetini 

verdikleri için perakendecilerden daha düşük maliyetle mal sunmaktadırlar. Bu mağazaların 

çok sayıda şubesi var ise, şubelerle daha fazla müşteriye hizmet sunabilmekte, çok sayıda 

şube arasında karşılaştırma yapabilmeye olanak tanımaktadır(Aydın,2007)  

2.ZİNCİR MAGAZLARINDA LOJİSTİK FAALİYETLERİ VE PERFORMANSLARI 

Günümüzde süpermarket zincirleri gerek faaliyet gösterdikleri alanda sundukları markalı 

mallar ile gerekse de kendi üretimi olan özel markalı ürünler ile toplum yaşamında önemli bir 

yer almaktadır. Zincir marketler pazarda her türlü tüketim ürününü tüketiciye ulaştırmada 

önemli kanallardan birisi haline dönüşmüştür. Ulusal mağaza zincirlerin rafında olmak artık 

üretici için bir prestij haline gelmiştir. Üreticiler bu zincire girdiklerinde dağıtım, satış, 

pazarlama politikasını daha planlı ve düşük maliyete yapan zincir marketlere 

bırakmaktadırlar. Ülkemizde perakendeciliğin kurumsallaşmaya başlamasıyla birlikte bakkal, 

kasap, manav gibi küçük esnaftan zincir mağazalara dönüşüm yaşandığı bir gerçektir. 

Kurumsallaşmış perakende firmaları genellikle indirim mağazaları formatında olduğu ve 

müşteriye çok çeşitte mal sundukları için en büyük rakipleri bakkallar olmuştur (Çakmakçı, 

2009)  Zincir mağazalarında dağıtım kanalı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

 

Üretim süreci tamamlanan ürünler, işletmeden nihai tüketici ya da kurumsal alıcılara farklı 

yollarla ulaşabilmektedir. Ürünler işletmeye alıcılara ulaşırken aracı olmadan ulaşabileceği 

gibi toptancı, perakendeci olarak da adlandırılan aracılarla, yani dağıtım kanalları vasıtasıyla 

da ulaşabilmektedir. Dağıtım kanalının üyesi olan aracılar, tüketim ürünlerine ve endüstriyel 

ürünlere göre farklılık gösterebilmektedir. Tüketici ürünlerinde en çok kullanılan dağıtım 

kanalları şekilde gösterilmektedir. Türkiye’nin 2003’te ikinci büyük perakende zinciri 

(mağaza zinciri) olan Tansaş 30 firmaya fason üretim yaptırmaktadır. Tansaş’ın bu fason 

ürünlerinden elde ettiği  ciro payı %23’tür. Bu zincir mağazada 640 ürün Tansaş markasını 

taşımaktadır (Savaşçı, 2003). Parekende zinciri mağazalar üreticilere kendi markalarını 

 Üretici 

 Üretici 

 Üretici  Üreticinin Şubesi Perakendeci Tüketici 

 Toptancı 

Perakendeci Tüketici 

Perakendeci Tüketici 

Şekil 3: Dağıtım Kanalı Alternatifleri (Eker,2006)  
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yaptırarak bunları kendi depolarından dağıtırlar. Mağaza zincirleri üreticiden kendi depolarına 

büyük alımlar yaparak bunları da kendi depolarından dağıtırlar. Ayrıca üreticiler kendi 

dağıtım kanalını kurarak doğrudan müşterilere mal satabilirler. Bu anket çalışmasında mağaza 

zincirlerindeki satın alma ve tedarik bölümündeki çalışan yönetici ya da çalışana sorular 

sorulmuştur. 

Organize perakendecilik ya da perakende mağaza zinciri şeklinde örgütlenen işletmelerin 

perakende sektöründe faaliyetlerini verimli şekilde sürdürebilmesi için lojistikteki fiziksel 

dağıtım hizmetleri esnasında depolama, taşıma, talep tahmini ve sipariş verme hizmetlerinde 

iyi derecede örgütlemesi gerekir. Perakende firmaları yerel, bölgesel ve ulusal genişleme 

stratejilerine bağlı olarak, kendilerine ait dağıtım merkezlerini kurmuşlardır.   Bu dağıtım 

merkezleriyle üreticiden tüketiciye mal akışını hızlandırarak, daha kaliteli ve hızlı bir şekilde 

tüketiciyle buluşturma gayretindedirler. Örneğin Migros firması, Muğla, İzmir Pınarbaşı, 

İzmir Kemalpaşa, Ankara Saraylar ve Gölbaşı, Gebze, İstanbul, Ankara, Adana ve Samsun 

illerinde dağıtım merkezleri kurmuşlardır (Ulubağ, 2015)  

Fiziksel dağıtımda müşteriye hizmet sağlamak için gerçekleştirilen faaliyetler vardır. Bunlar 

(Sakallı, 2007)  

 Siparişin hazırlanması, stoklara ambarlanması yerleştirilmesi, tedarik ve dağıtım 

kanalıyla işletme dışına taşınması 

 Fiyatın belirlenmesi, malların satışının yükseltmek için desteklenmesi, müşteriye 

verilecek hizmet düzeyinin ve dağıtım standartlarının belirlenmesi, iade edilen malalar ve 

satış sonrası alanlarında satış planlaması ve işbirliğinin yapılması 

 Fiziksel dağıtımın en önemli hedefi, müşterinin istediği ürünü istenilen yer ve 

zamanda minimum maliyetle ve en uygun hizmet düzeyi ile dağıtımını yapmak ve 

giderlerinin en aza indirgemektir. 

Günümüzde satın almaların yarıya yakının üretim sonrası taşımacılık dağıtım (fiziksel 

dağıtım) lojistiğinle ilgilidir. Günümüzde çok sayıda satın alma taşımacılık firmalarıyla 

detaylı performans ölçüm sistemleri geliştirmiştir. Eğer taşımacılık departmanı var ise bunlar, 

teslim alma ve teslim etmelerin düzenlenmesi, hasar iddialarının analiz edilmesi, nakliyelerin 

takibi ve gerekiyor ise hızlandırılması, gibi konular ile ilgilenilir. (Schmitz, Platts 2004) 

(Monczka vd. 2002)   

Dağıtım lojistiğinin ya da fiziksel dağıtımın amacı müşteri ve şirket arasındaki bağı 

kurmaktır.  Geçmişte müşteriye yapılan mal gönderimi tedarikçilere yapılan bağlantıdan sonra 

ele alınırdı.  Müşteriler ile yapılan dağıtım şirketin kullanılmaz ürün ve malzemenin geri 

dönüşümüyle de ilgilidir.  Bu ters lojistik akışının amacı şirketin ürün yada malzemelerinin 

çevreye olan negatif etkilerini minimuma indirgemektir  (Monczka vd. 2002). 

Lojistiğin etkin bir biçimde yönetilmesi sonucunda maliyetler düşer, kalite ve müşteri 

memnuiyeti artar. Böylelikle de işletme rekabet gücünü artırarak Pazar payını büyütür. İyi 

yönetilen lojistik sistemimi işletmeler aşağıdaki faydaları elde eder (Kurnaz ve Çekerol, ); 
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• Stok seviyesinin etkin kontrolü ile üretim seviyesinin, teslim zamanının ve satış 

işlerinin optimum değer düzeyde olması sağlanır. 

• Depolama faaliyetiyle sağlanan, üretimi destekleme, ürün birleştirme, stoklama ve 

konsolidasyon işlemleri başarıyla yapılır. 

• Taşımacılık faaliyeti ile müşteri memnuiyetini sağlayabilmek için rakiplerden daha 

kısa sürede mal ve hizmetlerin ulaştırılması hedeflenir iken ulaşım maliyetlerimde 

düşürülerek rekabet üstünlüğü elde edilmeye çalışılır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu kısımda araştırmanın amacı, evreni, örneklemi hakkında, veri toplama aracı ve tekniği 

hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Evreni 

Bu çalışmanın amacı Perakende zinciri firmalarının lojistik performansa ait unsurları  

detaylıca incelenecektir. Bu unsurların önem dereceleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

Araştırmanın evreni Ankara’da faaliyet gösteren perakende zinciri mağazalarıdır.  Bu 

evrenden yola çıkarak kolayda örneklem yöntemi ile örneklemi oluşturan mağaza zincirlerine 

ulaşılmıştır. Araştırmanın örneklemi Ankara Büyükşehir İl Sınırında olan mağaza 

zincirlerinde satın alma ve tedarik bölümünde çalışan ve bu bölümden sorumlu olan mağaza 

yöneticileridir. Anket soruları sorulur iken tüm sektörlerdeki mağaza zincirleri seçilmiştir. 

3.2.Veri Toplama Aracının Oluşturulması ve Toplama Tekniği 

Proje çalışmasında anket geliştirilir iken Tilokavichai, Varanya; Sophatsathit, Peraphon; 

Chandrachai,  Achara  yazdıkları (An empirical analysis of the impact of information 

systemin logistics performance management of retail firms) perakende firmalar için lojistik 

performans yönetimine bilgi sistemine etkisinin  ampirik olarak analiz edildiği makale ile  

Ketikidis, P.H.; Koh, S.C.L; Dimitriadis, N.; Gunesekaran, A.; Kehajova, M ( The use of 

information systems for lojistics and supply chain management in South East Europe: Current 

Status and Future direction ) lojistik için bilgi yönetiminin kullanımı ve Güney Asya’da 

Tedarik zinciri yönetimi: şimdiki statüsü ve geleceğe  ait yönlendirme adlı iki makale temel 

alınmıştır. İki makaledeki anket soruları proje ekibiyle sentezlenerek yeni bir anket sorusuna 

dönüştürülmüştür. Proje ekibi araştırma konusuyla ilgili olarak anketlerdeki bazı soruları 

çıkarmıştır. Ankara’da faaliyet gösteren 300 işletmeye anket uygulanmıştır.  

3.2.1. Faktör ve Güvenirlik Analizi 

Geliştirilen ankete faktör ve güvenirlik analizi yapılmıştır. Yapılan güvenirlik analiz 

sonucunda 9 boyutlu olan anket soruları iki alanda yoğunlaşmıştır. Bu iki alanın birincisi 

müşteri hizmeti boyutudur. Bu ilk anketteki gibi sınıflanmıştır. Anketteki diğer 8 boyut tek bir 

boyut haline gelmiştir. Bu bölüme de müşteri hizmeti dışındaki lojistik faaliyetler adı 

verilmişti. Bu boyutta, sipariş süreci, satın alma ve tedarik, taşıma, depo yönetimi, stok 
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yönetimi, talep ve tahmini, paketleme ve tersine lojistik soruları vardır. Faktör ve güvenirlik 

analizi Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Faktör ve Güvenirlik Analizi 

Faktörler Faktör yükleri Cronbach alpha 

Factor 1 : Müşteri Hizmeti Dışındaki Lojistik  Faaliyetler 
 

0.9756 

1-Her satış için ortalama zarar değeri 0.859 

 2-Kullanılabilir bilgilerin elde edilmesi 0.846 

3-Malların geri dönme derecesi 0.839 
 

4-Stok düzeyinin düşmesi 0.824 
 

5-Elde edilen bilgilerin doğruluk derecesi 0.819 
 

6-Ortalama stok edilen gün 0.818 
 

7-Tahminlerin doğruluk derecesi 0.815 

 

8-Her satış için depo yönetim maliyeti 0.815 

9-Ortalama teslim zamanı 0.802 

10-Her satış siparişi için ortalama tedarik maliyeti 0.791 

11-Tedarikçiler ile koordinasyonun artması 0.777 

12-Teslimlerin tam zamanında yapılması 0.777 

13-Her satış için stokları taşıma maliyeti 0.773 

14-Her satış siparişi için ortalama cevap verme süresi 0.748 

15-Her satış için ortalama paketleme maliyeti 0.732 

16-Her bir gezi/tur için taşıma maliyeti 0.719 

Factor 2: Müşteri Hizmeti 
 

0.7648 

17-Müşteri tatmin derecesi 0.834 
 

18-Her satıştaki müşteri hizmeti maliyeti 0.775 
 

19-Yeni müşterilerin sayısı 0.642 
 

20-Ortalama bekleme zamanı 0.618 
 

Not: Temel Bileşenler Analizi ve Varimax Yöntemi. 

  
Kaiser Meyer-Olkin KMO: 0.970 

Bartlett’s test of Sphericity: 6583.426;  p<0,000 

 

 

Anketin genel güvenilirlik testi Cronbach alpha: 0.9676 

Kaiser Meyer-Olkin KMO: 0.970 olduğu görülüyor, KMO ölçütü 0.9-1 arasında mükemmel 

olarak kabul edilir. Güvenirlilik analizine bakıldığında Faktör 1’in 0.9756 olduğu bu 

değerinde 0.8<= 0.9756<=1 olduğunda dolayı yüksek güvenirlik, faktör 2’nin 0.7648 olduğu 

bu değerinde 0.6<= 0.7648 <=0.8 olduğu bu değerinde oldukça güvenilir olduğu 

bulgusuna rastlanmıştır (Akgül ve Çevik, 2003) 

3.2.2. Araştırmaya Katılanlara Ait Demografik Veriler 

Araştırmaya katılanlara ait demografik veriler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Perakende Mağazalara Ait  Demografik Bilgiler      

(n=300) 

    Frekanslar (F) Yüzde(%) 

Firmaların faaliyet gösterdikleri sektörler     

Otomotiv 38 12,7 

Cam ve cam ürünleri 6 2.0 
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Oto aksesuar 1 0.3 

Kimya 13 4,3 

Makine teçhizat 2 0.7 

Tekstil 51 17.0 

Gıda 65 21,7 

Elektronik 20 6,7 

Zücaciye 12 4.0 

Bahçe  3 1.0 

Mobilya 58 19,3 

Mutfak araç ve gereçleri 3 1.0 

Aydınlatma araç ve gereçleri 7 2,3 

Ofis araç ve gereçleri 6 2.0 

Yapı malzemeleri 13 4,3 

Temizlik araç ve gereçleri 2 0.7 

Toplam 300 100.0 

Firmalarda çalışan sayısı     

18264 272 90.7 

51-150 12 4.0 

151-350 8 2,7 

351-500 4 1,3 

501 ve üzeri 4 1,3 

Toplam 226 100.0 

Firmaların yıllık cirosu     

          0-100000 TL 135 59.5 

100000-500000 TL 62 27,3 

500000-1000000 TL 16 7.0 

1000000 TL ve üzeri 14 6,2 

Toplam 227 100.0 

Firmaların faaliyet alanı     

Bölgesel 229 76.8 

Ulusal 31 10,4 

Uluslararası 38 12,8 

Toplam 298 100.0 

Firmaların sermaye yapısı     

Yerli sermayeli 273 92.2 

Yerli-yabancı sermayeli 20 6,8 

Yabancı sermayeli 3 1.0 

Toplam 296 100.0 

 

Anket yapılan tüm mağaza zincirleri bu soruya cevap vermişlerdir. Perakendecilerin 

bulunduğu sektörler, payları açısından büyükten küçüğe doğru sıralanırsa %21,7 gıda, %19,3 

Mobilya, %17 tekstil, %12,7 otomotiv, % 6,7 ile elektronik gelirken diğer sektörlerin oranın 

% 5 az olduğu görülüyor. Ankete katılanların %5 den az olan paylara göre sektörler büyükten 

küçüğe göre sıralanırsa %4,3 ile kimya ve yapı malzemeleri, %4 zücaciye, % 2 ile ofis araç 

gereçleri ile cam ve cam ürünleri, %1 mutfak araç ve gereçleri gelir iken %0,7 temizlik araç 

ve gereçleri ile makine teçhizat ve %0,3 oto aksesuarı gelmektedir. 

Anket katılan tüm mağaza zincirleri bu soruya cevap vermişlerdir. Mağaza zincirlerinin 

çalışan sayısı büyükten küçüğe doğru sıralanır ise %90.7’si 1-50 , %4’ü 51-150, %2.7’si 151-

350, %1.3 ‘ü 351-500 ve %1.3’ü 500 ve üzeri kişi çalıştırdığı belirtilebilir. Buna göre ankete 
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katılanların ortalama %90.7 küçük, %6.7 orta, %2.7’sinin ise büyük mağazalar olduğu 

belirtilebilir.” 

Perakendecinin sermaye yapısı olarak %91 yerli iken yerli ve yabancı ortaklı sermaye sahip 

firmaların oranı %6,7 iken yabancı sermaye sahip perakendecilerin oranı ancak 

%1’dir.Perakendecilerin %25,7’si yıllık ciro ile ilgili soruya cevap vermez iken, % 45’in 

cirosu 1-100.000 TL arasında görülürken %20,7 cirosu100.000-500.000 arasında 

görülmektedir. 500.000-1.000.00 arasında bulanan perakendecilerin oranı 4,3 iken 1.000.000 

TL aşan perakendecilerin oranı da %4,3’tür. Ankette bu soruya cevap perakendecilerin %60,5 

küçük ölçekli, %27,8 orta ölçekli, %11,6’sının ise büyük ölçekli olduğu belirtilebilir. 

Perakendecilerin %76,3 bölgesel olarak çalışır iken % 10,3 ulusal, %12,3 uluslararası alanda 

faaliyet göstermektedir. 

4- ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmanın bulgularında araştırmaya katılanların anket sorularına verdikleri cevapların 

ortalaması alınarak tabloda gösterilmiştir. Daha sonra bu tablodaki veriler  dataylıca 

değerlendirilmiştir. 

Tablo 3: Ankete Katılanların Vermiş Oldukları  Cevapların  Ortalamaları  

Ankete cevap verir iken; 

1-Çok Düşük ,2- Düşük, 3- Normal, 4-Yüksek , 5-Çok Yüksek 

  

 Ortalamalar Standart 

Sapma 

MÜŞTERİ HİZMETİ   

Her satıştaki müşteri hizmeti maliyeti 3.69 0.92 

Müşteri tatmin derecesi 3.86 0.87 

Yeni müşterilerin sayısı 3.77 0.85 

Şikayetlerin sayısı (ÇIKARTILDI)   

Ortalama bekleme zamanı  3.67 0.88 

Müşterilerle koordinasyonun ortalama derecesi 

(ÇIKARTILDI) 

  

MÜŞTERİ HİZMET DIŞINDAKİ LOJİSTİK 

FAALİYETLER 

  

Sipariş Süreci   

Her satış siparişi için ortalama cevap verme süresi 3.53 0.79 

Sipariş verme sürecinin kolaylığı (ÇIKARTILDI)   

   

Satın alma ve tedarik   

Her satış siparişi için ortalama tedarik maliyeti 3.55 0.79 

Tedarikçiler ile koordinasyonun artması 3.47 0.86 

   

Taşıma   

Ortalama teslim zamanı 3.57 0.74 

Teslimlerin tam zamanında yapılması 3.57 0.81 

Her bir gezi/tur için taşıma maliyeti 3.59 0.79 
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Depo Yönetimi   

Her satış için depo yönetim maliyeti 3.55 0.76 

En optimum depo alanının seçilmesi (ÇIKARTILDI)   

Depo yerleşiminin bilgisayar üzerinden yapılması 

(ÇIKARTILDI) 

  

   

Stok Yönetimi   

Her satış için stokları taşıma maliyeti 3.51 0.87 

Ortalama stok edilen gün 3.51 0.79 

Stok düzeyinin düşmesi 3.46 0.83 

   

Talep ve Tahmini   

Elde edilen bilgilerin doğruluk derecesi 3.54 0.84 

Kullanılabilir bilgilerin elde edilmesi 3.53 0.80 

Tahminlerin doğruluk derecesi 3.46 0.83 

   

Paketleme   

Her satış için ortalama paketleme maliyeti 3.49 0.81 

Paketleme yapma yüzdesi (ÇIKARTILDI)   

   

Tersine Lojistik   

Malların geri dönme derecesi 3.46 0.79 

Her satış için ortalama zarar değeri 3.08 0.92 

Çevresel düzenlemelere uyum (ÇIKARTILDI)   

 

Lojistik konularından olan müşteri hizmetiyle ilgili verilen sorular değerlendirildiğinde, 

müşteri memnuniyetinin ortalamasının 3,86 ile yüksek olduğu görülmektedir. Daha sonra yeni 

müşteri sayılarının artması 3,77 ile gelmektedir. Bununla beraber parkende zinciri 

mağazaların yeni müşteri edinimlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile 

perakendecilik sektörü hala yatırımcılar için çekim alanıdır. Diğer bir soru olan her satıştaki 

müşteri hizmeti maliyetinin ortalaması 3.69’dur. Bu maliyetlerin normalin üzerinde olduğunu 

belirtebiliriz. Perakende mağazalar maliyetlerini aşağıya çekmeye çalışmalıdırlar. Müşteri 

hizmetlerinde ortalama bekleme zamanının 3.67 olduğu görülüyor.  Müşterileri sistemde 

normalin üzerinde bekletildiği görülüyor. Müşterilerin sistemde daha az bekletilmesi için 

gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.  Eğer bu konuyu başarıyla çözerler ise yeni müşteri 

sayısında ve müşteri memnuniyetinde artışlar saylayacaktırlar.  

Müşteri hizmetleri dışındaki diğer lojistik faaliyetlere ilişkin değerlendirmeye baktığımızda; 

bu alanda en düşük ortalamaya stok yönetimi stok düzeyinin düşmesiyle ilgili sorudur. Bu 

stok düzeyinin düşmesine ait sorunun ortalaması 3.46’dır. Stok düzeyindeki düşmenin 

normalle yüksek arasında bir yerde olduğu görülüyor. Bununda bu işletmelerin normalin biraz 

üzerinde stok taşıdıkları ile belirtilebilir. İkinci düşük ortalamalı soru satın alma ve tedarik ile 

ilgilidir. Bu da tedarikçiler ile kordonsunun artma derecesiyle ilgidir. Bu sorunun ortalaması 

3.47dir. Bu da perakende mağazaların tedarikçilerle koordinasyonunun normalle yüksek 

arasında bir yerde olduğunu gösteriyor. Bu tür mağazaların müşterilerin istek ve 
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beklentilerine uygun zaman da cevap verebilmeleri için tedarikçiler ile koordinasyonu 

artırmaları gerekmektedir. Üçüncüsü ise; paketlemem sorusu olan; her satış için ortalama 

paketleme maliyetinin yüksek olmasıyla ilgili sorudur. Zincir mağazalar fason üretim yaptırıp 

kendi markalarını basarak paketlemektedirler. Paketleme sorusunun ortalaması 3.49 ‘dur. Bu 

da paketleme maliyetlerinin normalle yüksek arasında bir yerde olduğunu gösteriyor.  

Diğer lojistik faaliyetlerde en iyi ortalamaya sahip üç soruya gelindiğinde; bunlardan birincisi 

her bir gezi için ortalama taşıma maliyetidir. Ortalama değeri 3.59’dur. Bu değer 

perakendecinin kendi arabasını her gezi için kullanmasının pahalı olduğunu gösteriyor. 

Perakendeciler bu konuyla ilgili çalışmalı ve gezi için yeni RUT’lar belirlemelidir. Diğer soru 

taşıma ile ilgi ikinci sorudur. Ortalama değeri olarak 3.57’dir. Bu da teslimlerin tam 

zamanında yapılamasıyla ilgilidir. Perakendecilerin teslimlerin tam zamanında yapılmasından 

oldukça memnun olduğu belirtilebilir. Diğer bir soru talep tahminlerinin doğruluk derecesiyle 

ilgidir. Ortalama değeri 3.56’dır. İşletmelerin elde etikleri bilgiler ile talepleri yükseğe yakın 

düzeyde bildikleri belirtilebilir.  Ortalama stok taşıma maliyetinin 3.51 ortalama ile normalin 

üstünde olduğu belirtilebilir. Ayrıca ortalama stok edilen gün sayısının da 3.51 ortalama ile 

normalin üzerinde olduğu belirlenmiştir. İşletme stok edilen gün sayısında azaltma 

yaşandığında ortalama stok maliyetinin de aşağıya doğru ineceğini belirtebilir. Kullanabilir 

bilgilerin elde edilme oranın 3.53 ortalama ile normalin üzerinde olduğu belirtilebilir. 

Kullanabilir bilgilerin oranın yükseltilmesi gerektiği belirtilebilir. 

SONUÇ 

Müşteri kazanım ve tatmin ortalamalarına bakılarak perakendecilik sektörünün Türkiye’de 

halen cazip olduğu belirtilebilir. Aynı zamanda müşterilerin sistemde daha fazla bekletildiği 

ve müşteri hizmeti maliyetinin yüksek olduğu belirtilebilir. Sistemde müşterilerin bekletilme 

zamanının azaltılması yönünde hızlı bir şekilde gerekli düzeltmelerin yapılması gerekir. 

Ortalama müşteri maliyetlerinin de aşağı tarafa doğru indirilmesi gerekmektedir. 

Müşteri hizmeti dışındaki diğer lojistik faaliyetlere bakıldığında; ortalama taşıma 

maliyetlerinin yüksek olduğu bunu takiben ortalama tedarik maliyetleri, , ortalama paketleme 

maliyeti ve her satış için ortalama zarar değerinin normalin üzerinde yüksek olduğu 

belirtilebilir. Bu unsurlara ait ortalama değerleri en aza indirgemek için mağaza- zincirlerinin 

çaba sarf etmelidirler. Bunun yansıra tedarikçilerle olan ilişkisinde koordinasyon derecesini 

artırmalıdırlar. 
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ÖZET: Bu çalışma Türkiye’de yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birer destinasyon 

olarak algılanan imajlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Bu bölgeler tarih ve kültür, doğa ve yiyecek 

turizmi açısından çok sayıda fırsat sunmaktadır. EEG ve Eye Tracker cihazlarını kullanarak potansiyel 

turistlerin çatışmanın olduğu bu iki destinasyon ve çatışmanın olmadığı iki destinasyon ile 

karşılaştırmalı olarak destinasyon reklamlarına karşı uyarılma, ilgi ve negatif değer düzeyleri 

ölçülmüştür. Bulgularda iki çatışmalı destinasyonda riskin önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmakla 

birlikte, turistlerin yeni destinasyonlar keşfetme güdüleriyle az miktarda risk alabilecekleri tespit 

edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Çatışmalı destinasyonlar, destinasyon markalama, risk algısı, 

destinasyon imajı 

AN EEG AND EYE TRACKER ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF RISK ON THE 

PERCEPTUAL IMAGE OF CONFLICT-RIDDEN DESTINATIONS 

 

ABSTRACT: This paper aims to explore the perceived image of two conflict-ridden destinations in 

Turkey, Eastern and South-eastern Anatolia regions. To a large extent these undiscovered regions offer 

many opportunities for historical/cultural, nature and food tourism. By using EEG and Eye Tracker 

devices potential tourists’ level of arousal, interest and negative valence towards advertisements of 

two conflict-ridden destinations were measured in comparisons with two non-conflict-ridden 

destinations. The results show that although risk is important element in for the two conflicted regions, 

tourists may overlook small amount of risk at the expense of exploring new destinations.  

Key Words: Neuromarketing, Conflict-ridden destinations, destination branding, risk perception, 

destination image 
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INTRODUCTION  

The concept of destination branding has received considerable interest from researchers since 

the early 1970s (Hunt, 1971; Mayo, 1973; Gallarza et al., 2002; Pike, 2002; Martín and 

Rodríguez del Bosque, 2008; Dolnicar and Grün, 2013; Stepchenkova and Li, 2014). 

Destination development and destination branding activities start with building a favourable 

destination image that identifies and differentiates the destination from its competitors 

(Aaaker, 1991; Cai, 2002). A destination’s image can be regarded as the pre-existing 

concept/s corresponding to that particular destination (Pike, 2009). In fact, a destination image 

is “the sum of beliefs, ideas, and impressions that a person has of a destination” (Crompton, 

1979, p. 18).  

The image of a destination brand can also be described as the “perceptions about the place as 

reflected by the associations held in tourists’ memory” (Cai, 2002, p. 723). Many researchers 

view destination image as a critical part of a brand, reflected by a set of brand associations 

(Keller, 1993; Tasci and Kozak, 2006; Stepchenkova and Mills, 2010; Stepchenkova and Li, 

2014).  This means that the image of a destination forms the basis of competitive positioning 

in terms of what destination offers need to be communicated both efficiently and effectively 

to selected target markets (Day et al., 2002; Morgan and Pritchard, 2002; Koc, 2009; Datzira-

Masip and Poluzzi, 2014). A strong and favourable destination image reinforces a positive 

brand identity (Qu et al., 2011; Benedetti et al., 2011). 

The image of a destination is formed based on a combination of information elements such as 

tourists’ previous knowledge, experiences, planned and non-planned marketing 

communications including word of mouth communications (Stepchenkova and Li, 2014). As 

holiday decisions are complex and risky, tourist engage in extended information search and 

use a variety of sources of information when making their holiday decisions (Koc, 2000 and 

2009; Sirakaya and Woodside, 2005).   

1. THE MAIN THRUST OF AND THE RATIONALE FOR THE STUDY 

Tourism industry can make a significant contribution to the diversification of the economy 

and may help alleviate regional imbalances while  at the same time providing an export 

opportunity which is subject to  relatively high growth rates and is less constrained (e.g. 

greater price flexibility and better employment opportunities) than the more traditional forms 

of export (Fletcher, 1995). Moreover, tourism is an important industry especially for a country 

like Turkey due to its high multiplier effect. According to Fletcher’s (1995) tourism multiplier 

league, tourism activity in Turkey was found to have the highest multiplier value (1,96) in the 

world to be followed by the UK, the Republic of Ireland and Egypt, with values 1.73, 1.72 

and 1.23 respectively. According to a study by SKIFT (2015), an industry intelligence and 

marketing platform in travel and tourism, after Spain and Italy, Turkey was the third most 

searched country on the Internet in terms of tourism related searches, though in terms of  the 
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overall country brand strength shows that Turkey was able to be only among the top fifteen 

countries in the world (SKIFT, 2015). According to World Economic Forum (WEF) Travel & 

Tourism Competitiveness Report (2015) the effectiveness of Turkey’s marketing and 

branding strategy was poor with a figure of 4.8 (10 being the best).  Turkey was the 58
th

 

country in the world, out of 141 countries, in terms of the effectiveness of marketing and 

branding of the country as a destination. 

Moreover, Turkish tourism faces major competition and it is highly vulnerable. Turkish 

tourism industry figures show that the tourism activity in Turkey is highly seasonal and it is 

mainly based on one tourism product, sun and sea tourism. Approximately 70 % of tourism 

revenues are earned from tourists visiting Turkey between the months of April and October 

for sun and sea holidays. 

Additionally, although the number of tourists visiting Turkey has increased over the years, per 

person tourist spending has declined (Koc and Altinay, 2006). This is partly to do with 

insufficient destination development. In general Turkish destinations tend to be 

underdeveloped and do not have much on offer to keep tourists engaged. Average nights 

tourists spent/stay in Turkey is only about three days (The Turkish State Institute of Statistics, 

2015), compared with, for instance the UK, with an average nights spent figure of six 

(EUROSTAT, 2013).   

Moreover, international tourism trends show that tourists are moving away from sun and sea 

type of tourism (Krippendorf, 1987a and b). Culligan (1992) suggests that the tourist’s 

increasing desire for more novel, adventurous, and ‘authentic’ forms of tourism experience is 

a function of the decline in utility associated with a decision to simply replicate previous 

experience. This means that there is a move away from General Interest Tourism (GIT) 

towards Special Interest Tourism (SIT) (Brotherton and Himmetoglu, 1997). For instance, 

according to World Tourism Organization whilst the nature tourism represents 8% of total 

tourism activity, as a segment it has grown three times faster than overall GIT (WTO, 2009). 

Turkey appears to have a strong potential in terms of cultural tourism due to its rich cultural 

resources (World Economic Forum, 2015).   The country may benefit from this segment 

which is estimated to grow 15% per annum in the future. This figure is three times the rate of 

growth of general tourism (AOIFE, 2007).  Moreover, as another important SIT segment food 

tourism has also grown 30% in the world over the past decade (Stanley and Stanley, 2014).  

 

Based on above explanations it may be suggested that new product and destination 

development are two significant issues Turkish tourism industry faces. This study aims to 

explore the present images of Eastern and South-eastern Anatolia regions as the two conflict-

ridden destinations in Turkey, in comparison with the Mediterranean and Aegean regions as 

the two non-conflicted, peaceful destinations.  As the conflicted-ridden Eastern and South-

eastern Anatolia regions are mostly undiscovered destinations by many tourists, the study 

particularly aims to unveil the images held in the minds of tourists with a view to provide 

managers with information which may be of use in making their destination development, 

positioning and branding decisions. These two regions collectively were classified as conflict-
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ridden places with level 4 intensity (meaning limited war) in the Heidelberg Institute for 

International Research report (Conflict Barometer, 2013). According to Economic Forum 

(WEF) Travel & Tourism Competitiveness Report (2015), which identifies the safety and 

security as one of the most significant issues in tourism development, Turkey, with an average 

figure of 4.2, ranks as the 121
st
 country in terms of safety and security.  This low safety and 

security figure is primarily due to the terrorism incidents in and relating to the Eastern and 

South-eastern Anatolia regions in Turkey. However, there is a distinction in terms of the 

terrorism activity between these two regions, where Eastern Anatolia regions is relatively 

much safer than the South-Eastern Anatolia region.  

 

According to World Tourism Organization’s Tourism Highlights report (2014) with 37.8 

million international tourists, Turkish tourism represents about 7 % of all world tourism 

activity in the world (WTO, 2014). This figure makes Turkey the sixth country in the world in 

terms of the number of international tourist arrivals (WTO, 2014).  

A significant proportion of Turkish landmass (about 28.5 %) lies in the Eastern and South-

eastern Anatolia regions of Turkey.  These two regions collectively have a landmass of 

approximately 228 thousand square kilometres, an area almost twice the size of the total 

landmass of the Netherlands, Belgium and Switzerland.  

The Eastern and South-eastern Anatolia regions in Turkey are to a large extent untouched and 

undiscovered by both domestic and international tourists. These two regions housed many 

civilizations from Urartu to Mesopotamian such as Sumer and the Akkadian, Babylonian, 

Elam and Assyrian. The world’s oldest temple in the world, Gobekli Tepe is in Sanliurfa, a 

city in South-eastern Turkey. This temple dates back to B.C. 11000, i.e. about 6000 years 

older than Stonehenge in the U.K. There are two UNESCO World Heritage cultural sites in 

the region, one being Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape and the 

other one being Nemrut Dagi (UNESCO, 2015a). The city of Gaziantep in this region was 

listed in the Creative Cities Network by UNESCO under the category of gastronomy in 2015. 

It is the only Turkish city listed in the Creative Cities Network and there are only ten cities in 

the world listed under the gastronomy category of UNESCO Creative Cities Network 

(UNESCO, 2015b). The region has many natural beauties too, such as Mount Ararat (5137 

meters high) which is believed to be the landing place of Noah's ark, according to the biblical 

story, and the Lake Van, the largest alkaline lake in the world. 

This huge area in the Eastern and South-eastern Anatolia regions has been almost completely 

excluded from any tourism activity since the establishment of PKK (Partiya Karkerên 

Kurdistan - The Workers Party of Kurdistan) in 1978. Since then a total of more than twelve 

thousand lives were lost including the security forces and the civilians.  The total economic 

cost of the conflict was estimated to be $350 billion between the years of 1979 and 2009. 

However, a roadmap for a peace process has recently started between the PKK and the 

government. The roadmap has already produced extremely positive consequences such as the 

decrease in the number of killed security staff, custodies and instigations. These positive 
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developments in the form of a de-escalation of the conflict, are reflected in the Heidelberg 

Institute for International Research’s report (Conflict Barometer, 2014) too, as the intensity 

level of conflict decreased from 4 (meaning limited war) in 2013 to 3 (meaning violent crisis) 

in 2014. However, some extremely severe terrorist activities, aimed at both the security forces 

and the civilians, started recently right after the national elections on 7
th

 June 2015, both in the 

conflict-ridden regions and in various other parts of Turkey, after a reasonable period of 

tranquillity starting in 2009 with the establishment of National Unity and Brotherhood project. 

Based on the above, it could be stated that there are two main thrusts of this study.  First, the 

two conflict-ridden regions in Turkey have a significant potential for both domestic and 

international tourism. Alongside general interest tourism, as a growing special interest tourism 

segment these regions could well be designed and marketed as cultural/historical, natural, 

food and dark tourism destinations (Isaac and Cakmak, 2014). Second, tourism activities may 

help the formation and the spreading of positive opinions about these regions (Cakmak and 

Issac, 2012) and support the acceleration of the peace process. The starting of peace process is 

important as Gallup’s Positive Experience Index (referred to as Global Happiness Index) 

(GALLUP, 2015) emphasized that positive experience index scores (level of happiness) was 

the lowest in conflict-ridden countries. According to this survey among 148 nations in the 

world, Turkey with the score of 54 was the third least happy nation, being only slightly 

happier than countries like Tunisia and Sudan with scores of 52 and 47 respectively.  

2. DESTINATION IMAGE AND DESTINATION POSITIONING 

Jing and Rong’s (2010) research identified three main components of destination branding.  

These are i) the development of products intimately connected with the destination; ii) efforts 

to develop a positive and attractive image; and iii) targeted marketing activities supported by 

appropriate marketing mix elements. A positive image of a destination is expected to facilitate 

the inflow of investments, knowledge, employees, tourists, and new businesses to the 

destination among competitive destinations (Clark, 2006). 

 

Gnoth (2007) argues that a destination brand encompasses cultural, social, natural, and 

economic values. Compared with tangible product brands, service brands, such as destinations 

should convey more than just the functional elements of the brand (Költringer and Dickinger, 

2015), as the image of destination includes not only tangible and verifiable destination 

attributes, but also perceptions of more psychological nature and emotions regarding that 

destination (Echtner and Ritchie, 1991).  

 

As many destinations are substitutable, due to the similarity of the features they have, a 

particular attention needs to be paid to the differentiation of the image of the destination in 

line with its’ positioning (Pike, 2005).  In general destination positioning studies focus on 

image as the key construct (Uysal et al., 2000; Chen and Uysal, 2002; Gallarza et al., 2002; 

Kim et al., 2005; Pike and Ryan, 2004; Qu and Qu, 2014).  
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If a destination is unable to create a distinctive image in the minds of the potential tourists, a 

number of negative consequences may arise, ranging from increased direct competition from 

stronger competitive destinations to confusion among marketers about the needs and wants of 

the targeted segment/s, and an ambiguous perception of the opportunities available at the 

destination (Gartner, 1989; Gallarza et al., 2002; Kim et al., 2005; Jeuring, 2015). Hence, it 

should be kept in mind that efficient and effective positioning of a destination could be a 

major source of competitive advantage (Hooley et al. Piercy, 2004; Kim et al. 2005; 

Kavaratzis and Ashworth, 2007; Pike, 2009; Turok, 2009; Braun, 2012; Zenker and 

Beckmann, 2013; Braun et al., 2014). 

 

 

3. RISK PERCEPTION AND CONFLICT-RIDDEN DESTINATIONS 

 

The main difficulties of destination branding are often associated with the complexity of 

tourism decisions as a destination primarily is an intangible and risky product (Cai, 2002). 

The possibility of risk cannot be completely avoided when purchasing a holiday, as it always 

involves a level of outcome uncertainty (Björk and Kauppinen-Räisänen, 2012). This is 

mainly to do with the fact that the tourist purchases an intangible service, an experience, and 

the service purchased cannot be experienced until after its purchase and use (Fakeye and 

Crompton, 1991; Boksberger and Craig-Smith, 2006; Björk and Kauppinen-Räisänen, 2012).  

 

This is especially the case where a destination is a politically unstable, or conflict-ridden. 

Conflict is the process that begins when an individual or group feels negatively by another 

person or group (Wall and Callister, 1995). Unlike in the case of tangible products, tourists 

are unable to sample the holiday experience before they purchase it (Fyall et al., 2012; Wong 

and Teoh, 2015).  An effective use of visual materials in the form of pictures, logos, mascots, 

emblems and symbols may help reduce some of the negative implications of intangibility and 

perceived risk (Baker and Palmer, 1997; Henderson et al., 2003; Blain et al., 2005; Ye and 

Tussyadiah, 2011; Bruwer et al., 2014; Cherifi et al., 2014; Kim and Stepchenkova, 2015; 

Koc, 2015 and 2016). According to Larsen (2014) destination branding should primarily 

involve activities that enable the development of a name, symbol, logo and other tangible 

elements.  

 

Perceived risk may be defined as the subjective judgment of the possibility of an adverse 

outcome (Brun, 1994; Aven and Renn, 2009). The perception of the possibility of threat and 

danger may significantly influence tourists’ holiday purchase decisions (Mansfeld, 2006; 

Reichel et al., 2007; Chew and Jahari, 2014).  Perception of risk starts with the tourist’s 

decision to visit a particular destination (Reisinger and Mavondo, 2005). In many instances, 

the quality and the quantity of information provided by various sources (Koc, 2002; Kozak 

and Kozak, 2008) and past experience of a destination may decrease the tourist’s perception 

of risk.  As Kahneman and Tversky’s (1992) Prospect Theory puts forward people tend to put 
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much more emphasis on the probability of negative outcomes (the probability of losing) than 

the probability of positive outcomes (the probability of winning).  

 

Yet, by just participating in even many risk-free mainstream tourism activities, tourists may 

come across a variety of types of risks. In general, most holidays involve encounters with the 

unknown in terms of destinations, accommodation, and transport (Witt and Moutinho, 1995; 

Simpson and Siguaw, 2008; Fuchs and Reichel, 2011; Fuchs, 2013). The specific service 

features such as intangibility, inseparability, variability and perishability tend to increase the 

perception of risk as they may pose additional threats to tourists (Grönroos, 1990, Grönroos, 

2007, Lovelock and Wirtz, 2007; Zeithaml et al; 2006; Lo et al., 2011; Seabra et al., 2013). 

Besides, tourists may also take further risks by participating in extreme sports and risky 

recreational activities, in which risk can be a vital component of creating memorable and 

satisfying experiences (Piekarz et al., 2015).   

 

Yet, the safety of a destination remains as a central issue for tourists (Pizam et al., 1997) and 

determines holiday decisions significantly (Sonmez and Graefe, 1998a; Pearce, 1998; Mawby, 

2000; George, 2003; Lepp and Gibson, 2003; Eitzinger and Wiedemann, 2007; George; 2010; 

Woosnam et al., 2015) whether to make a purchase or not. In fact, above all a destination’s 

success is primarily dependent on the risk perceptions of tourists (Beirman, 2003). 

 

There have been numerous studies to explore tourists’ perception of risk (Verhage et al., 

1990; Pizam and Mansfield, 1996; Dolnicar, 2005; Fuchs and Reichel, 2011; Björk and 

Kauppinen-Räisänen, 2012; Seabra et al., 2013; Bellhassen et al., 2014). Terrorism and socio-

cultural risk appear to be the most significant predictors of risk perception and travel anxiety 

(Hall, 2002; Lean and Smyth, 2009; Hall, 2010; Fuchs and Reichel, 2011; Ozcan and 

Erdogan, 2015). The fragile geopolitical situation and political violence in many parts of the 

world increase interest in safety not by just academics but by policy makers and legislators 

too (Pizam and Mansfield, 1996; Prideaux and Master, 2001; Shin, 2005; Fuchs and Reichel, 

2011).  For instance, since March 2014, the assaults carried out by Islamic State alone has 

caused the killing of 650 people in cities such as Algeria, Canada, Egypt, Brussels, Istanbul, 

Paris and Ankara. The safety concerns are especially high for destinations that are under 

constant threat caused by geo-political unrest and acts of terror. It is believed that for these 

volatile destinations understanding tourists’ risk perception may help marketers in 

formulating marketing strategies that will take into account the various dimensions of risk 

perceptions and that will mitigate some of the psychological barriers to travel (Fuchs and 

Reichel, 2011).According to WEF Travel and Tourism Competitiveness Report (2015) 

political unrest in the Middle East significantly influenced tourism activities in the region 

while benefitting neighbouring countries like Turkey as tourists saw these countries as 

alternatives to experience Middle Eastern flair and ancient sights. Though, recent attacks 

since 2014 by the Islamic State showed that, it is not only the Middle East that is unsafe to 

travel to. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517710000130#bib18
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517710000130#bib19
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517710000130#bib19
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517710000130#bib32
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517710000130#bib69
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A particular destination may be considered highly risky due to a recent political unrest or a 

terrorist attack (Sonmez and Graefe, 1998). The political unrest, conflict, violence and 

terrorist attacks in a particular destination may have severe impacts on tourism (Hall, 1994; 

Hall and O’Sullivan, 1996; Pizam et al., 1997; Richter and Waugh, 1986; Roehl, 1995; 

Sonmez, 1998; Neumayer, 2004; Cakmak and Isaac, 2012; Bellhassen et al., 2014). Research 

shows that tourists form images of a destination in their minds based on their perception of 

risk (Kozak and Kozak, 2008; Björk and Kauppinen-Räisänen, 2012). 

 

During the 1st Gulf Crisis in 1991, after Iraq’s invasion of Kuwait, tourist arrivals to Turkey 

from OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) countries declined 

about 36% (Ekzen, 2004), although the instability was not directly related to Turkey. The fact 

that the distance between the invaded city of Kuwait and Antalya, the nearest popular 

destination in Turkey for visitors from OECD countries, is more than 2500 kilometres, shows 

the vehement influence of risk perception on tourism activities.  As this particular example 

demonstrates political instability can not only easily reduce tourism activity in the short run, 

but may also influence the image of a destination in the medium to long run (Wieviorka, 

1994; Mansfeld, 1996; Hall and O’Sullivan, 1996; Lea, 1996; Pitts, 1996;  Seddighi et al., 

2001; Timothy et al., 2004; Neumayer, 2004; Arana and Leon, 2008; McDowell, 2008; Noy 

and Kohn, 2010; Simone-Charteris and Boyd, 2010; Causevic, 2011; Bellhassen et al., 2014; 

Chew and Jahari, 2014).  

Blain et al. (2005) argue that the brand promise of a destination is extremely important for 

potential tourists as it provides an assurance of a pleasant and memorable holiday experience 

for their future holidays. A destination with a favourable image not only reduces the 

perception of various types of risks (e.g. physiological, financial, social, psychological, etc) 

by tourists, but also assures that their expectations will be met (Berry, 2000; Wong and Teoh, 

2015). 

 

4. METHODOLOGY  

 

One of the most important challenges tourism and hospitality researchers often encounter is 

the determination of appropriate methods of data collection and the research methodology. 

This is because the determination and the design of the methodology and the data collection 

methods directly influence the validity and generalizability of a study (McGrath and Brinberg, 

1983; Crouch and Housden, 2003; Zhu and Brilakis, 2009; Tillyer et al., 2010). 

 

The credibility and validity of research can be increased by the use of different sources of 

information and/or through the use of different methods of data collection, called triangulation 

(Smith, 1975; Babbie, 1983; Phillips, 1985; Cheng, 2005; Bogdan and Biklen, 2006). Koc and 

Boz’s, (2014b) study showed a shortage of the combination of methods (triangulation) used in 

tourism and hospitality research. Quite often the data collected through the accounts and 

evaluations of the participants may not reflect actual truth. This may be due to i) participants 

in research studies may have hidden motives, which even they themselves may not be aware 
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of (Koc and Boz, 2014a) and ii) in many instances people may engage in impression 

management, i.e. a goal-directed conscious or unconscious activity in which people attempt to 

influence the perceptions of others through regulating and controlling information in social 

interaction (Goffman, 1959). To ensure the objectivity of the study two devices of EEG 

(Electroencephalogram and Eye Tracker were used in conjunction with one another. 

 

The purpose of this study was to measure the responses of the participants towards marketing 

stimuli about both conflict-ridden and non-conflict-ridden destinations by using two sensors 

of EEG (Electroencephalogram) and Eye Tracker. 

 

The Eye Tracker sensor data allow decision makers to identify how much a person 

concentrated on various parts of a destination advertisement and where in a particular 

destination advertisement a potential s/he has looked at first (the order).  

 

Data collected by using EEG device allows decision makers to determine arousal (excitement, 

liking and disliking), boredom /disinterest-engagement/interest, frustration, 

meditation/relaxation levels of tourists when looking at a particular section or a marketing cue 

in the advertisement. The right frontal EEG activation is associated with emotions of negative 

valence (disliking, disinterest, frustration and boredom) in the participants and left frontal 

EEG activation is associated with emotions of more positive valence (liking, 

interest/engagement, excitement).  

 

4.1. Marketing Stimuli used in the Study 

The marketing stimuli included package holiday advertisements for four regions (two of 

which conflicted and the other too being non-conflicted regions) with both visual and verbal 

cues.  Visual cues included food, nature and historical photo images relating to the particular 

destination for which participants’ perceptions were aimed to be measured. Verbal cues 

included the name of the package tour (e.g. Eastern Anatolia Region) and the names of the 

cities to be visited in the package tour. The package holidays were similar to the brochure and 

the Internet advertisements for these types of holidays, except that the advertisements did not 

contain many details including pricing and payment so as to eliminate the influence of various 

factors outside the scope of this study. The EEG data both before and after the exposure to the 

package holiday advertisement were analyzed by using ERPs (Event Even Related Potentials 

(ERPs), i.e. the measured brain response that are the direct result of a 

specific sensory, cognitive, or motor event (Luck, 2005).  

 

4.2. Subjects / Participants 

For the study data were obtained from 21 right handed subjects between 2
nd

 and 15
th

 May, 

2015, during the period of tranquillity, before the latest serious terrorist attacks in Turkey 

following the national elections on 7
th

 June 2015. The ages of the participants ranged from 20 

http://www.myvmc.com/investigations/electroencephalogram-eeg/
http://www.myvmc.com/investigations/electroencephalogram-eeg/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sense
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognition
https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_system
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to 53 years old. All subjects voluntarily participated in the experiment. Subjects had no 

previous history of any psychiatric, psychological and neurological disorders, and no alcohol 

or drug dependence. Of the 21 participants 15 of them were males and 6 of them were 

females. The sample size may be thought to be limited for traditional questionnaire surveys. 

However, there are many neuromarketing studies similar sample sizes such as Hedgcock et 

al., 2012; Valenzi et al., 2014; Dimpfel, 2015; Falk et al., 2015 and Menéndez, 2015). Before 

the start of the experiment, each participant was informed briefly about the study procedure 

and the EEG and Eye Tracker devices. 

4.3. The Task and Experimental Procedure  

In order to explore the images potential tourists may have for the conflict-ridden destinations 

in Turkey (Eastern and South-eastern Anatolia regions) promotional materials (destination 

advertisements) with visual and written verbal cues were prepared and pilot tested. 

Promotional materials (destination advertisements) with visual and verbal cues were designed 

for two conflict-ridden and two non-conflict-ridden (peaceful) regions in Turkey, Eastern 

Anatolia, South-eastern Anatolia, Aegean and Mediterranean regions respectively.  

Each region was thought as a destination and advertisements were organised around separate 

package tours for each destination region. As mentioned above the package tour holiday 

comprised verbal messages including the names of the cities in the region with visual images 

focusing on themes of based on the themes of historical sighthseeings, local food and natural 

beauties in these regions, due to the growth rate of these segments,  as explained above in the 

literature.  

 

The participants in the experiment were shown four package holiday stimuli, i.e. destination 

advertisements (both from the conflicted regions of Eastern and South-Eastern Anatolia and 

non-conflicted regions of the Aegean and Mediterranean in Turkey) and their emotions were 

detected simultaneously using the Affectiv Suite
TM 

 software provided by Emotiv. The 

experimental paradigm and the details of the experimental procedure are shown in Figure 1 

and Table 1 respectively. 

Figure 1: Flowchart of the Experiment 

 

Table 1: Experimental Procedure  

 In order to avoid the order effect the visual 

destination marketing materials were shown 

randomly to the participants.  

 The experiment was carried out in a quiet room. 
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 The duration of the experiment was 140 seconds 

for each participant. 

 

 To relax the participants the process of showing 

visual destination marketing materials started 4-5 

minutes after the placement of the EEG, HR and 

GSR sensors and the calibration of the Eye 

Tracker sensor. 

 After the placement of EEG, HR and GSR 

apparatuses subjects were asked to take a 

comfortable position and relax. Participants ran the 

experiment individually using a mouse to answer 

assessment questionnaires. 

 Subjects were instructed to avoid any excess 

movements during the experiment. 

 

 First visual destination marketing material was 

shown five seconds after the experiment started.  

During these five seconds the participants were 

shown a black screen. 

 Each visual destination marketing material was 

shown for a duration of 20 seconds. 

 

 After having being exposed to marketing stimuli 

participants were asked to make an evaluation for 

duration of ten seconds and indicate their 

responses on the screen by using the mouse. 

 In order to avoid bias participants were chosen 

from voluntary potential tourists selected from the 

customer databank of a travel agency. The 

participants were not paid for taking part in the 

study.   

 The participants indicated their responses on a 

Likert scale A -4 (minus four) score meant “I 

definitely did not like this holiday advertisement?” 

or “I would definitely not purchase this holiday” 

and a score of +4 meant “I definitely liked this 

holiday” or “I would definitely buy this holiday” 

on the screen with the mouse.  

 Between each of the four destination marketing 

advertisements the participants were shown a 

black screen for five seconds. 

 

As explained and shown in Figure 1 and Table 1 above during the experimental procedure the  

participants were shown initially black screen as a baseline procedure to determine each 

participant’s “resting state” for five seconds by using EEG.  The emotion elicitation started 

following the baseline procedure. During this stage the participants were shown the package 

holiday advertisements randomly so as to eliminate the order effect. The emotion elicitation 

process lasted 20 seconds. After viewing a package holiday advertisement for 20 seconds, 

each participant was given 10 seconds to respond to a self-report questionnaire shown on the 

screen to indicate her/his emotional state by using a computer mouse. In particular, the 

participant was asked to indicate the degree of pleasantness of the advertisement and her/his 

purchase intention for that particular package holiday advertised on 9 point scale. After the 

completion of each questionnaire following each package holiday advertisement, the 

participant was shown the next package holiday advertisement. 

4.4. Findings and Analysis 

The first analysis of the study was based on the survey responses of the participants’ on the 

degree of pleasantness (two questions) and their purchase intentions (2 questions) for each 

package holiday advertisement they viewed for 20 seconds. The participants indicated their 

responses by using their mouse on the options shown on the computer screen by using the 

mouse. The responses ranged from “I did not like it at all” (for pleasantness) and “I definitely 
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do not wish to purchase” (purchase intention) (-4) to “I liked it very much” (for pleasantness) 

and “I definitely wish to purchase” (purchase intention) (4). 

Table 2 shows a comparison of liking and purchase intentions of the participants for 

conflicted and non-conflicted, i.e. peaceful, regions based on their own evaluations.  The 

second row of the table shows their purchasing intentions of the participants who liked the 

particular package holiday, and the third row shows a ratio of this.  

Table 2: Liking and Purchase Intention Rates  

  
Eastern 

Anatolia 

South -

eastern 

Anatolia 

Aegean Mediterranean 

Total Average 

Conflicted Regions 
Non- conflicted 

Regions 

Pleasantness Mean 1,17 1,07 2,37 2,43 1,12 2,40 

Purchase Intention 

Mean 
0,60 0,57 2,13 2,33 0,58 2,23 

Purchase 

Intention/Pleasantness 
51,43% 53,44% 90,14% 95,89% 52,43% 93,02% 

 

It can be seen in Table 2 that both liking and purchase intentions of the participants for non-

conflict-ridden / peaceful destinations (Aegean the Mediterranean region) are significantly 

higher (almost 100%) than for conflict-ridden destinations (Eastern and South-eastern 

Anatolia Regions). This may be attributable to the risk perceptions of tourists regarding the 

conflict-ridden destinations even after a reasonable period of tranquillity. This finding is in 

line with many previous research studies mentioned above (Pizam et al., 1997; Sonmez and 

Graefe, 1998; Pearce, 1998; Mawby, 2000; George, 2003; Beirman, 2003; Lepp and Gibson, 

2003; Eitzinger and Wiedemann, 2007; George; 2010; Woosnam et al., 2015). In other words, 

it can be stated that physical risk may decrease liking and purchase intentions of a destination 

(Hall, 1994; Hall and O’Sullivan, 1996; Pizam et al., 1997; Richter and Waugh, 1986; Roehl, 

1995; Sonmez, 1998c; Neumayer, 2004; Cakmak and Isaac, 2012; Bellhassen et al., 2014). A 

high level of risk perception even after a reasonable period of tranquillity, between 2009 and 

2015, may be attributed to cultural characteristics. According to Hofstede’s cross-cultural 

dimensions, in general Turkish culture may be classified as a highly risk averse culture (with 

a score of 85) and low indulgence culture, i.e. a restrained culture (with a score of 49) 

(Hofstede et al, 2015).   In restrained cultures (as opposed to indulgence) in general people are 

more likely to remember negative emotions (Hofstede et al, 2015).   

A paired-samples t-test was conducted to compare the periods prior to the showing of each 

destination advertisement and the actual period the destination advertisement is shown in 

terms of arousal, interest and negative valence scores. According to the test results there were 

no significant differences in the scores for arousal prior to the period of the Eastern Anatolia 

https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1LENN_enTR683TR683&espv=2&biw=1366&bih=618&q=Mediterranean&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjZi_n10YjMAhXFF5oKHSgTB0cQvwUIFygA
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region package holiday advertisement is shown (M=40,11, SD= 11,88) and the Eastern 

Anatolia region package holiday advertisement is shown (M=42,60, SD= 11,83); t(20)= -,630, 

p= ,54, the period prior to the Aegean region package holiday advertisement is shown 

(M=50,30, SD= 17,45) and the period the Aegean region package holiday advertisement is 

shown (M=47,64, SD= 11,05); t(20)= ,782, p= ,443, the period prior to the South-Eastern 

Anatolia region package holiday advertisement is shown (M= 43,68, SD= 12,69) and the 

period the South-eastern Anatolia region package holiday advertisement is shown (M=42,89, 

SD= 14,65); t(20)= ,264, p= ,794 and the period of the Mediterranean region advertisement is 

shown (M= 55,12, SD= 17,76) and the period the Mediterranean region advertisement is 

shown (M=49,73, SD= 15,87); t(20)= 1,750, p= ,095.   

The above figures of arousal shows that the average level of arousal for the advertisements of 

conflicted regions (the Eastern Anatolia: 42,60 and the South-eastern Anatolia:42.89) is much 

lower than the average level of arousal for the non-conflicted regions (the Aegean: 47,64 and 

the Mediterranean: 49,73). This finding is in line with the findings of a number of studies 

which found that changes in experienced joyfulness resulted in higher levels of arousal (Jong-

Meyer, 1990 and 1991; Simons et al., 1999; Reeves, Lang, Kim, & Tatar, 1999; Lang et al., 

1999 and 2000; Bolls et al., 2001). 

According to the test results there were no significant differences in the scores of interest prior 

to the period of the Eastern Anatolia region package holiday advertisement (M=76,57, SD= 

11,29) and the period Eastern Anatolia advertisement package holiday advertisement is shown 

(M=76,14, SD= 12,69); t(20)= ,198, p= ,845, the period prior to the showing of Aegean 

region package holiday advertisement is shown (M=75,00, SD= 11,15) and the period the 

Aegean region package holiday advertisement is shown (M=71,57, SD= 11,05); t(20)= 2,073, 

p= ,051, the period prior the South-eastern Anatolia region package holiday advertisement is 

shown (M= 70,23, SD= 12,17) and the period the South-eastern Anatolia package holiday 

advertisement is shown (M=66,95, SD= 11,59); t(20)= 1,842, p= ,080, the period prior to the  

Mediterranean region package holiday advertisement is shown (M= 68,57, SD= 8,46) and the 

period the Mediterranean region package holiday advertisement is shown (M= 67,52, SD= 

7,69); t(20)= ,732, p= ,473. 

An analysis of the above figures show that the highest average level of interest was for the 

Eastern Anatolia Region (76, 14) and the lowest level of interest was for the South Eastern 

Anatolia Region (66, 95).  As explained in the literature, though some terrorism activity 

occurs from time to time in the Eastern Anatolia Region, it is much safer than the South 

Eastern Anatolia region. The interest levels for two non-conflicted regions (i.e. the Aegean 

and the Mediterranean) are lower (71, 75 and 67, 72 respectively) than the Eastern Anatolia 

region. As explained in the literature this may be attributable to the decline in utility 

associated with a decision to simply replicate previous experience as these regions may have 

been visited by tourist for sun and sea tourism activities frequently (Krippendorf, 1987a and 

b; Culligan, 1992; Brotherton and Himmetoglu, 1997; Koc, 2005). The highest average level 
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of interest for the Eastern Anatolia Region may mean that tourist may overlook small amount 

of risk at the expense of exploring new destinations. 

According to the test results there were no significant differences in the scores for negative 

valence (frustration) prior to the period of the Eastern Anatolia region package holiday 

advertisement is shown (M=65,34, SD= 17,97) and the period the Eastern Anatolia region 

package holiday advertisement  is shown (M=57,86, SD= 15,21); t(20)= 1,443, p= ,165 and 

period prior to the Aegean region package holiday advertisement is shown (M= 65,99, SD= 

12,99) and the period the Aegean region package holiday advertisement is shown (M=62,43, 

SD= 12,61); t(20)= ,943, p= ,357. There were significant differences between the period prior 

to the South-eastern Anatolia region package holiday advertisement is shown (M= 60,44, SD= 

12,06) and the period South-eastern Anatolia Region package holiday advertisement is shown 

(M=53,09, SD= 10,81); t(20)= 2,18, p= ,041, the period prior to the Mediterranean region 

package holiday advertisement  is shown (M= 63,34, SD= 17,75) and the period the 

Mediterranean region package holiday advertisement  is shown (M= 52,60, SD= 12,32); 

t(20)= 2,542, p= ,019. 

Figures 2 and 3 shows the heat / attention map data collected by the Eye Tracker and together 

with data collected by EEG device for the destinations Eastern Anatolia, the Aegean, the 

South-eastern Anatolia and the Mediterranean regions respectively. As stated in the 

methodology section the participants were shown a black screen for five seconds before each 

advertising stimuli i.e., destination advertisements (vertical lines separating the showing of 

each stimuli - 0-5, 25-30, 50-55 and 75-80 seconds) to eliminate cross influences.  

 

 

 

Figure 2: Number of Eye Fixations 
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Figures 2 and 3 show that participants had the highest level of arousals when they were 

looking at advertisements of non-conflict-ridden destinations, i.e. the Aegean and 

Mediterranean regions. When average arousal figures were presented above it was seen that 

the average level of arousal for conflicted regions (the Eastern Anatolia: 42,60 and the South-

eastern Anatolia:42.89) is much lower than the average level of arousal for the non-conflicted 

regions (the Aegean: 47,64 and the Mediterranean: 49,73). It was stated above that this 

finding was in line with a number of studies such as Jong-Meyer, 1990 and 1991; Simons et 

al., 1999; Reeves, Lang, Kim, & Tatar, 1999; Lang et al., 1999 and 2000; Bolls et al., 2001). 

The Pearson correlation analysis shows that there was a significant correlation between the 

level of pleasantness and purchase intention and moderate level of correlation with interest 

(r=-,56, p<0,01, r
2
=0,31) and arousal (r=,67, p<0,01, r

2
=0,45). A positive high level of 

correlation is normally expected between pleasantness and arousal (Vecchiato et al., 2015). 

Additionally, the level of interest is negatively significant correlated with level of arousal (r=-

,21, p<0,05, r
2
=0,04). There was small correlation between arousal and the level of interest 

and negative valence. The level of interest, the level of negative valence (r=,47, p<0,01, 

r
2
=0,22)  were positively significantly correlated.  

Baker, Levy and Grewal’s (1992) study found a positive relationship between consumers’ 

arousal and their willingness to purchase, as well as a positive relationship between 

consumers’ pleasure (which is similar to valance) and their willingness to purchase.When 

users are subjected to unpleasant stimuli, they experience frustration or anxiety, resulting in 

increased arousal rates. Likewise, when subjected to pleasant stimuli, users’ tend interest and 

engagement levels ternd to increase (Lang 1995), as both both positive and negative 

experiences result in higher arousal rates. 

Figure 3: Heatmaps 
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The data collected through the Eye Tracker device (Figures 2 and 3) shows that in general 

total fixation periods for verbal cues were relatively significantly higher than all other features 

of the advertisements.  The findings bear similarities with Rayner et al.’s (2001 and 2008) and 

Lykins et al’s. (2006) neuromarketing studies which investigated the evaluations of 

participants in terms of whether they found a particular advertisement pleasant and whether 

they would buy that particular product or service advertised (i.e. their purchase intentions). In 

Rayner et al.’s (2001 and 2008) two studies when participants were instructed to consider the 

purchase a product they looked more often at the text than the picture part of advertisements 

to get more information related to products.  However, there were opposite results (i.e. more 

fixation on picture than text), when evaluated pleasantness or effectiveness of the presented 

advertisements (Rayner et al., 2008). The total number of fixations, the frequency that 

participant fixes on the object, relates to the amount of attention paid (Lykins et al., 2006; 

Deans et al., 2010). Increased number of fixations in this study may be attributable to the need 

to read (Ho and Chua, 2013).  Total dwelling time represents the time of the eyes’ resting on a 

visual stimulus, and indicates the overall interest on the specific stimulus (Lykins et al., 

2006). 

Fixation periods at the verbal cues in the advertisements may be to do with the loss aversion 

motivation (Kahneman and Tversky, 1992) of participants as details to pay attention are 

usually in written details in the advertisements.  Emotions can perhaps be better expressed 

through photos, while facts relating to terms and conditions can be better expressed though 

verbal cues (Koc, 2000). This is reasonable, although holidays are hedonic experiences, they 

can be high risk purchases as explained above (Fakeye and Crompton, 1991; Sirakaya and 

Woodside, 2005; Boksberger and Craig-Smith, 2006; Björk and Kauppinen-Räisänen, 2012; 

Fyall et al., 2012; Wong and Teoh, 2015).  

This is due to the fact that tourism decisions involve high level of various types of risks (e.g. 

physiological, financial, social, psychological and time) (Hall, 1994; Hall and O’Sullivan, 

1996; Pizam et al., 1997; Richter and Waugh, 1986; Roehl, 1995; Sonmez, 1998a; Neumayer, 

2004; Cakmak and Isaac, 2012; Bellhassen et al., 2014).  However, it is interesting to see that 

in general the fixation periods on verbal cues were relatively high. The total fixation duration 

for the conflict-ridden destinations is relatively lower compared with the total fixation 
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duration for the non-conflict-ridden destinations.  This may be due to the risk associated with 

the conflict-ridden destinations. The participants may not really think of going to these 

destinations as a holiday option and hence concentrate more on the verbal cues of non-conflict 

ridden destinations.  

The fixation count data show variations among the destinations. The number of fixations on 

history and culture photos of conflict-ridden destinations (162) is higher than the number of 

fixations on history and culture photos of non-conflict-ridden destinations (134).  The total 

fixation duration for conflict-ridden destinations is also higher (45105 ms) than the total 

fixation duration for non-conflict-ridden destinations (39639 ms).  This may attributable to the 

fact that the historical and cultural features of the conflicted destinations are mostly unknown 

for most tourists.  Tourists may be curious to explore the undiscovered historical and cultural 

aspects of the conflicted destinations (Eastern and South-eastern Anatolia regions). Tourists 

may be more familiar with the historical and cultural features of the non-conflict-ridden 

destinations.  

For both non-conflict-ridden and non-conflict-ridden destinations both the number of 

fixations and the duration of fixations were relatively lower for food photos. This may be 

attributable to two factors. First, as a concept the culinary or food tourism has not yet 

developed sufficiently in Turkey. Second, as there is a widespread tradition of all-inclusive 

holidays, and in general tourists in Turkey tend to have an extensive experience of these types 

of holidays and they may not believe that they will really find local and ethnic cuisine in these 

holidays.  Due to widespread experience of all-inclusive type of lodging tourists may expect 

to find standard food they may get anywhere else in Turkey. As discussed in the literature 

review (Krippendorf, 1987a and b; Zauhar, 1995) there is a need for the development of 

various types of special interest tourism products and special interest tourism destinations in 

Turkey.  Based on this finding it may be suggested that in both conflict-ridden and non-

conflict-ridden regions the hospitality establishments may concentrate on their menus and try 

to offer ethnic and exotic meals. It may be especially the case for the conflict-ridden regions 

as these regions offer extensive opportunities from a food tourism perspective.  Hence, the 

conflict-ridden destinations may be suggested to position themselves around food and 

culinary tourism and avoid all-inclusive type of lodgement. The findings of this study are 

parallel with the findings of a number of neuromarketing studies (e.g. Goldberg et al., 1999; 

Bialkova and van Trijp, 2010; Bialkova and van Trijp, 2011; Graham and Jeffery, 2012; Van 

Loo et al., 2015; Samant and Seo, 2016) which found that participants spent longer time in 

looking at items that they considered purchasing. 

 CONCLUSIONS 

The results of the study show the significant influence of risk and danger on the perceptual 

image of a destination. It is also seen that although the risk associated with a conflict-ridden 

destination may be fairly permanent, tourists may overlook a lower level of risk at the 
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expense of discovering new destinations.  Tourist’s average level of interest for the Eastern 

Anatolia, a relatively safer region of the two conflicted regions, was the highest. 

 

One strategy for the destination planners and practitioners may be to allow a longer period of 

time to fade away the risk and danger associated with a conflict-ridden destination. 

Destination planners and practitioners may then start developing destination image and related 

positioning strategies.  

 

An additional strategy may be to start destination development activities as soon as possible 

in these two conflicted regions. The association of risk and danger with a conflict-ridden 

destination, even after a reasonable period of peace and calmness, may be to do with priming 

in the minds of potential tourists. This means that with a Pavlovian conditioning, whenever a 

conflict-ridden destination is mentioned, individuals may tend to produce pre-recorded risk 

and danger related responses. The practitioners may be recommended to carry out marketing 

communications activities to eliminate the priming in the minds of potential tourists. 

Additionally policy makers may concentrate on organizing festivals and various events to 

reduce the perception of risks associated with these regions.    

 

As holidays are risky purchases and risky aspects of holidays tend to be communicated 

through verbal cues rather than visual cues (photos), tourists tend to concentrate more on 

verbal cues. For this reason destination planners and managers in holiday establishments, both 

in conflict-ridden and non-conflict –ridden destinations, are advised to pay a particular 

attention to the planning and designing of verbal cues. Additionally, in line with recent trends 

in tourism activity in terms of a move from GIT to SIT, tourists tend to pay more attention to 

cultural and historical aspects of a destination, rather than the features of a holiday 

establishment.  Hence practitioners may be recommended to concentrate more on the 

historical and cultural aspects of a destination.  

 

The findings of the study show that although tourists may be curious to explore the conflict-

ridden destinations of Eastern and South-eastern Anatolia they are still wary of the risks. Had 

the study been implemented after the severe attacks following the national elections in Turkey 

on 7
th

 June 2015, the level of risk tourists felt would have been significantly higher. It may 

also be recommended that the two conflict-ridden destinations of Eastern and South-eastern 

Anatolia may be best positioned around the theme of cultural and natural tourism.  Although 

this region is famous for its rich variety of ethnic and exotic foods, as Turkish tourists have 

extensive experience of open buffet all-inclusive package holidays,  tourists do not tend to be 

convinced by ethnic and exotic food claims. This may also be to do with the fact that food and 

culinary tourism has not yet developed in Turkey.  The practitioners may be recommended to 

work on developing food and culinary tourism market in Turkey, not only for domestic 

tourists, but also for international tourists too.  
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ÖZET: Para politikasının tarihsel dönüşüm süreçlerine baktığımızda savaşın, siyasetin ve ekonomik 

krizlerin meydana getirdiği değişim etkisi yadsınamayacak derecede fazladır. Dolayısıyla 20. yy. 

başından bu yana ekonomik konjonktür ve teknolojik gelişmeler beraberinde yeni parametrelerin 

devreye girmesi ile para politikası tarihsel süreçte teori ve uygulamada değişen amaçlara ve araçlara 

sahip olmuştur. Liberal politikaların “neoliberal” deyimi ile yeniden dizayn edilerek hâkim politika ve 

iktisadi düşünce olmasında üç aşama vardır. Bunlar; 1970-73 Bretton-Woods sisteminin çöküşü ve 

petrol krizi, 1980-90’larda serbest piyasa ekonomisinin ve finansal piyasaların teknolojik gelişme ve 

küreselleşme ile artan ivmesi ve son olarak 2008 küresel finans krizi neoliberal politik düşüncenin 

para politikasındaki üç izdüşümü olmaktadır. 

Çalışmanın amacı; neoliberal politik düşüncenin yeniden inşası adına para politikasının nihai amacı 

olan fiyat istikrarı olgusunu eleştirel bakış açısı ile ele almak ve finansal deregülasyonları tartışmaktır. 

Bu bağlamda çalışmada neoliberal politik düşüncenin teoride, pratikte ve özellikle 2008 küresel finans 

krizi ile ortaya çıkan çelişkileri ele alınacaktır. Araştırma sonucunda; Her yaşanan iktisadi sorun 

karşısında, neoliberal politik düşüncenin sürekli kendi yenileme ihtiyacı hissettiğini,   makro 

ekonomik istikrar adına para politikası yapıcılarının gerek küresel gerekse ulusal düzeyde yeni amaç 

ve araç arayışlarına girdiği tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Para Politikası, Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar 

 

THE SEEK FOR A NEW MONETARY POLICY ON THE AXIS OF NEO-LIBERAL 

POLITICAL THOUGHT 

 

ABSTRACT: When we have a look at the periods of historical change of monetary policy, we see 

that the force of war, politics and financial crisis on change is undeniable. Thus, monetary policy has 

had goals and tools, which have kept changing theoretically and practically during the historical 

process, because of the new parameters took place along with the economic conjuncture and 

technological developments since the beginning of the 20th Century. There are three steps which 

caused liberal policies to be the dominant policy and economic thought by being redesigned with the 

term “neo-liberal”. These are the breakdown of Bretton-Woods system between 1970 and 1973 and oil 

shock, the vertical acceleration of free market economy and financial markets with technological 

developments and globalization in 80s and 90s, and finally financial crisis in 2008.  

The aim of this study is to handle the price stability phenomenon, which is the final goal of monetary 

policy in terms of the reconstruction of neo-liberal political thought, with a critical approach and to 

discuss the economic deregulations. In this context, we will discuss the theoretical and practical 
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conflicts of neo-liberal political thought and its conflicts arose from the global financial crisis in 2008. 

In the end of the study it’s concluded that the neo-liberal political thought needs continuously to renew 

itself and the monetary policy makers have been in the search of new goals and tools both in global 

and national levels in terms of macroeconomic stability.   

Key Words: Neoliberalism, Monetary Policy, Price Stability, Financial Stability 

 

GİRİŞ  

Para politikasının uygulamada geçirdiği tarihsel dönüşüm sürecinde liberal politikaların 

“neoliberal” perspektifte hâkim politika ve iktisadi düşünce olmasında üç aşama vardır. 

Bunlar; 1970-73 Bretton-Woods sisteminin çöküşü ve petrol krizi, 1980-90’larda finansal 

piyasaların teknolojik yenilikler ve küreselleşme ile artan ivmesi, son olarak da 2008 küresel 

finans kriziyle ortaya çıkan neoliberal politik düşüncenin, para politikasındaki izdüşümüdür 

Bretton-Woods sisteminin çökmesi sonrasında kapitalizm uygulamada keynesyen 

paradigmadan kayarak pür serbest piyasa sistemi çerçevesinde neoliberal iktisat politikalarına 

geçiş yapmıştır. Uluslararası parasal sistemdeki belirsizlikleri bertaraf etmek için ve finans 

çevrelerinin baskın tavrı ile para politikasının tek amaç, tek araç bağlamında fiyat istikrarı ve 

kısa vadeli faiz oranları bu yeni dönemde önem kazanmıştır.  1980-90’larda küreselleşmenin 

artan ivmesi ile neoliberal politik düşünce, Washington Uzlaşıları vasıtasıyla ABD ve Batı-

Avrupa’dan, az gelişmiş ülkelere doğru sistem ihracı yapılmıştır. Söz konusu bu ülkelerde 

IMF ve Dünya Bankası vasıtasıyla uygulamaya geçilen neoliberal iktisat politikaları 

sonucunda bir dizi finansal krizlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Finansal 

serbestleşmenin had safhalara ulaştığı dünya ekonomisinde, krizlerin az gelişmiş ülkelere has 

bir durum olduğu inancı yerleşik bir düşünce olmuş ve bu ülkelerde kurumsal olarak 

neoliberal politik düşünceye sağlıklı bir şekilde entegre edilememesinin sonucu finansal 

krizlerin yaşandığı iddia edilmiştir. 2008 küresel finans krizi bu türden yerleşik düşünceleri 

sarsmış ve kriz dünyanın en büyük ekonomisin olan ABD’de emlak piyasasında finansal 

piyasaların türev ürünler aracılığı tüm dünyaya bir salgın hastalık gibi yayılmıştır. Hiç 

kuşkusuz hâkim iktisadi düşünceye yönelik birçok çalışmanın ve tartışmaların kapitalizmin 

son büyük krizi olan 2008 küresel finans krizinin ardından, sayılarının artması tesadüfî bir 

durum değildir. Öyle ki üzerinden yüz yıla yakın bir süre geçmesine rağmen hararetli 

tartışmaların 1929 Büyük Buhranının nedenleri konusunda halen günümüzde de devam ettiği 

düşünüldüğünde, 2008 küresel finans krizinin nedenleri üzerindeki tartışmaların da daha uzun 

yıllar devam edeceği düşünülebilir. 2008 küresel finans krizi üzerinden yapılacak yerinde 

analizlerin neoliberal politik düşünceye eleştirel yaklaşım ile yapılması, gelinen nokta 

itibariyle esaslı bir paradigmaya ulaşabilmenin mihenk taşını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın amacı; neoliberal politik düşüncenin yeniden inşası adına para politikasının nihai 

amacı olan fiyat istikrarı olgusunu eleştirel bakış açısı ile ele almak ve finansal 

deregülasyonları tartışmaktır. Bu bağlamda çalışmada neoliberal politik düşüncenin teoride, 

pratikte ve özellikle 2008 küresel finans krizi ile ortaya çıkan çelişkileri ele alınacaktır. Bu 
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çalışmada öncelikle neoliberal politik düşüncenin hangi tarihsel süreç içerisinde uygulamaya 

geçildiği açıklanacak, ardından küresel finans krizinin nedenlerine neoliberal politik düşünce 

ekseninde eleştirel olarak para politikası, deregülasyonlar, fiyat istikrarı ve finansal istikrar 

kavramları etrafında incelenecektir. 

1. NEOLİBERAL POLİTİK DÜŞÜNCENİN YÜKSELİŞİ     

Neoliberal politik düşüncenin iktisat politikalarına yansımaları için milat sayılabilecek nokta 

1970’lerin ortalarından itibaren önemli gelişmeler (OPEC petrol krizi ve Vietnam savaşı ve 

Bretton Woods sisteminin çöküşü) sonrasındaki keynesyen paradigmaya yönelik eleştirilerin 

artmasıdır. Neoliberal politik düşüncenin savunucuları olan muhafazakâr muhalefetin 

eleştirilerine karşı keynesyen iktisatçılar bu tartışmalarda düşünsel bölünmeler yaşamaları, 

neoliberal politik düşüncenin kamuoyunda iyice palazlanması karşısında varlığını daha fazla 

sürdürememiş ve kendi kendine işleyen piyasa sistemi ve onun yeni çerçevesi ile neoliberal 

iktisadi düşünce zafere ulaşmıştır. Neoliberal politik düşüncenin İngiltere’de Thatcher’ın ve 

ABD’de Reagan’ın seçimleri kazanması ile teorik planda ve kamuoyunda gerekli desteği 

bulan neoliberal politik düşünce artık siyasi desteği de arkasına almıştı. 1980’lerden itibaren 

yaklaşık 35 yıl içerisinde neoliberal politik düşünce sadece teorik bir paradigma olmaktan 

çıkarak genelde siyasi politika ve sosyo-kültürel bir olgu olarak post modern bir yaşam,  

özelde de iktisat politikaları olarak bir çok ülkede kendine uygulama alanı bulmuştur. (Palley, 

2014: 48-51).  

Neoliberal politik düşüncenin hâkim iktisat politikası haline gelmesinin takriben 1970’lerin 

sonu ve 1980’lerin başında olmasına rağmen neoliberal dönüşümün felsefi temelleri, 

1950’lerin sonunda Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümünde “Chicago Oğlanları” olarak 

anılan bir grup iktisatçı tarafından atılmıştır (Kazgan, 2016). Bu iktisatçıların en önde gelen 

temsilcilerinden birisi olan Milton Friedman, neoliberal düşüncenin temel görüşleri olan 

laissez-faire’cı yaklaşımları; deregülasyonlar, özelleştirmeler, artan oranlı vergilerde 

indirimler gibi vb. neoliberal politikalar savunurken söz konusu bu politik çerçevenin belirli 

bir ekonomi için değil tüm ekonomiler için geçerli olduğunu ileri sürmüştür (Thorsten & Lie, 

2009: 159). Söz konusu bu durum iktisadın bir sosyal bilim olarak değil bir doğa bilimi gibi 

Newton’cu yaklaşım ile iktisat politikaların bu genel kabuller etrafında algılanması gerektiği 

görüşü savunulmuştur. Bu genel kabul sonucunda neoliberal iktisat politikalarının 

uygulandığı tüm ülkelerin birbirinden farklı sosyo-kültürel özellikleri ve farklı yapısal 

sorunları olmasına rağmen her ülkeye aynı politikalar uygulanmaya çalışılmıştır (Rodrik, 

2011: 152) . Bu ülkelerde uygulanış biçimlerine ve kullandıkları argümanlara bağlı olarak 

uygulamada küçük farklılıklara rağmen aynı neoliberal reçetelerin verilmesi aynı hazin 

sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu ülkelerde neoliberal dönem öncesine kıyasla 

daha düşük büyüme oranlarının gerçekleştiği, emeğin reel ücretlerinde azalmaların ve gelir 

eşitsizliğinin artmış olduğu gözlemlenmiştir. 
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1. 1. Washington Uzlaşıları: Gelişmekte Olan Ülkelere Neoliberal Reçete 

Neoliberal politik düşünce ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerde kendi 

iç dinamikleri ile uygulamaya konurken az gelişmiş ülkelerde ise Dünya Bankası, IMF ve 

ABD Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen ve “uzlaşma” adı verilen neoliberal iktisat 

politikaları uygulamaya sokulmuştur (Saad-Filho, 2014: 191). Instute For International 

Economics’de uzman iktisatçı olan John Williamson tarafından hazırlanan ve adı geçen bu üç 

kurumun merkezleri olan ABD’nin başkenti Washington’a atfen, mutabık oldukları on 

maddelik iktisat politikası çerçevesine Washington Uzlaşısı (Washington Consensus) adı 

verilmiştir (Ongun, 2012: 51). 1989 yılında bir uluslararası konferansta Williamson tarafından 

sunulan Washington Uzlaşısının temel önermesinde üç ana başlık öne çıkmaktadır. Bunlar; 

(1) Piyasa sisteminin etkin şekilde işlediği ancak devletin etkin olmadığı için kamu 

ekonomisinin küçülmesinin gerekliliği, (2) Piyasa sisteminin etkinliğini azaltan her türlü 

denetim ve düzenleme mekanizmalarının kaldırılarak serbest piyasa şartlarının tesis edilmesi 

ve (3) Küreselleşen dünya koşulları içerisinde finansal regülâsyonların ve sermaye 

hareketliliğinin önündeki engellerin kaldırılması ve serbest dış ticaret politikalarının 

uygulanması ana konular olarak sıralanabilir. 1990’larda birçok gelişmekte olan ülkelerde 

finansal krizler meydana gelirken IMF‘de üst düzey yönetici ve politika yapıcı olarak çalışan 

ünlü iktisatçı Stanley Fischer konferansta Williamson’un sunduğu Washington Uzlaşısını 

kastederek “Williamson, Washington konsensüsü ile gelişmekte olan ülkelerin büyüme için 

ne yapmak zorunda olduklarını açıkça ortaya koydu.” Keynesyen iktisat politikalarını 

kastederek “…artık ortada iki farklı paragdima yoktur” demiştir (Williamson, 2004).  

Washington Uzlaşısı sonuç olarak neoliberal iktisat politikaların gelişmekte olan ülke 

ekonomilerine sunulan kalkınma stratejisi olarak beklenenin aksine gelişmekte olan ülkelerde 

büyüme oranlarının düşmesine, gelir dağılımının bozulmasına ve finansal kırılganlıklar 

altında ekonomik krizleri ortaya çıkarmıştır. Literatürde Washington Uzlaşısı hakkında en çok 

atıf yapılan iktisatçı Dani Rodrik’in (2011)  yerinde eleştirilerine göre Washington Uzlaşısı ile 

gelişmekte olan ülkelere salık verilen reformların sanki her ülkenin aynı sorunları yaşadığı ve 

bu sorunların önem derecesinin eşit olduğu varsayımı yapılır. Bu durum birbirinin aynı 

politikaların uygulandığı ve iyi niyet ve şevkle yapılan bu reformların ekonomide başka 

sorunları tetiklediği ve ekonomik çıkmaza sürüklemiştir. Etkin büyüme stratejisinin ancak 

ülkenin sosyo-ekonomik yapısına bakılarak göreceli olarak daha öncelikli konularda 

reformların yapılması ile sağlanabilir. 

2. NEOLİBERAL POLİTİK DÜŞÜNCEDE PARA POLİTİKASININ ROLÜ 

Ekonomik istikrar, dengeli ve hızlı büyüme, düşük işsizlik ve enflasyon oranları iktisat 

politikalarının temel hedefleridir. Bu amaçlara ulaşabilmek için para ve maliye politikalarının 

mutlaka birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Aksi halde birbirine zıt para ve maliye 

politikaları ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyecektir. 1970’lere kadar ekonominin 
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lokomotif gücü keynesyen politikalar çerçevesindeki maliye politikası iken, para politikası 

maliye politikasının etkinliğine yardımcı bir politika olmak durumundaydı. Bu dönemde 

merkez bankaları para politikaları hedeflerini belirlerken maliye politikalarını temel veri 

olarak almakta ve fiyat istikrarı perspektifinden çok iktisadi büyüme odaklı politikalar 

içermekteydi. Para politikasının bir nevi maliye politikasının yedeği olması Büyük Bunalım 

sonrası çöken altın standardı sistemi ile merkez bankaların uluslararası enformasyonu sağlıklı 

bir şekilde tesis edememesi daha müdahaleci hükümetlerin ortaya çıkmasına ve talep 

yönetimli maliye politikaların hâkim iktisat politikaları olmasına neden olmuştur (Oktar, vd., 

2013: 96). Ayrıca İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden iktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek 

için birçok gelişmiş ülkelerde aktif hükümet müdahaleleri ile maliye politikaları uygulamaya 

sokulmuştur. 

Tablo 1: 1960-90 yıları arasında yıllık enflasyon oranları 

 1960-65 1966-72 1973-81 1982-85 1986-90 

ABD 1,3 3,8 9,0 4,3 3,0 

Euro Bölgesi 2,8 4,1 11,0 7,7 3,6 

OECD Ülkeleri 3,1 4,9 11,9 8,4 5,4 

Kaynak: World DataBank, 2015 

Tablo 1 de izleneceği üzere 1960’lı yıllardan başlamak üzere 1970’li yılların başına 

gelindiğinde genel fiyatlar düzeyindeki artışın daha belirgin hale gelmesi krizin oluşumunu 

hızlandırdığı görülmektedir. Bunun yanı sıra ABD de artan dış ödeme açıkları uluslararası 

mali piyasaların istikrarının sağlanması için uluslararası parasal sistemde bazı değişikliklerin 

yapılması; yüksek kurlara bağlanmış dolar üzerindeki spekülatif baskıları bir türlü ortadan 

kaldıramamıştır. 1973 yılına gelindiğinde Japonya, Kanada, İskandinav ülkeleri ile 

sanayileşmiş batılı Avrupa ülkeleri ulusal paralarını dolara karşı dalgalanmaya bıraktılar ve 

böylece uluslararası para sistemi olan sabit kura dayalı Bretton Woods sisteminin sonu gelmiş 

oldu (Seyidoğlu, 2007: 754-755).  

1970’lerde Bretton Woods sisteminin çökmesi ve OPEC krizi sonrası keynesyen iktisat 

politikalarının yüksek enflasyon,  yüksek işsizlik ve düşük büyüme olgularına karşı etkin 

olamaması; neoliberal politik düşüncenin iktisat politikalarının uygulamada kendisine alan 

bulmasına neden olmuştur. 1980’lerden itibaren para ve maliye politikalarının etkinliği ve 

hangisinin öncelikli iktisat politikası olacağı neoliberal politik düşünce ekseninde, para 

politikasının öncelikli iktisat politikası olacağını göstermiştir. Bretton Woods sistemi 

sonrasında altın-para disiplinin kalkması, uluslararası parasal sistemdeki belirsizlikleri ortaya 

çıkarmıştır. Bu yeni dönemde ülkelerin ödemeler dengesinde açıkları kontrol edecek 

uluslararası parasal sistemin olmaması, para politikalarının daha etkin rol oynamasına neden 

olmuş ve dolayısıyla para arzını ve faiz oranlarını belirlerken para politikasına daha geniş 

hareket alanı sunmuştur. Merkez bankalarının, uluslararası sermaye kontrollerinin kalkması 
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ile ödemeler dengesini ve ekonomik aktiviteyi etkileyecek para ve kur politikalarını 

geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Finansal piyasalarda spekülasyonları teşvik eden 

düzenlemelerin yapılması, bankacılık ve finansal sistemi birbirinden ayıran kuralların ortadan 

kaldırılarak şirketlerin birleştirilmesine izin verilmesi ve serbestleşme adı altında 

kuralsızlaştırma hareketlerinin finansal sistemdeki oynaklığın ve kırılganlıkların artmasına 

neden olmuştur. 1990’larda önceki on yıla görece olarak yüksek büyüme oranlarının 

yakalanması finansal sistemdeki sorunların hasıraltı edilmesini sağlamıştır. (Oktar, vd., 2013: 

98-100).  

Neoliberal politik düşüncenin iktisadi anlamda daha küçük bir devlet anlayışı içerisinde 

müdahaleci olmayan bir kurumsal yapıda olması gerekiyordu. Bu çerçevede mali disiplinin 

sağlanması için kamu bütçe açıklarının azaltılması, kamu harcamalarının ekonomik getirisi 

düşük kamu harcamaların kısılması ve hatta zarar mahiyetinde olan KİT’lerin özelleştirilmesi, 

devletin eğitim, sağlık ve savunma gibi kamu harcamalarına yönelmesi, vergi politikasının da 

yeniden düzenlenerek vergi tabanının genişletilmesi ve artan vergi oranların düşürülmesi 

istenmiştir. Artan enflasyon oranlarının sorumlusu; basiretsiz KİT’lerin oluşturduğu kamu 

borçları, artan bütçe açıkları ve çıktı düzeyini olumsuz etkileyen vergi politikaları gibi aktif ve 

genişletici maliye politikaları olarak görülmüştür. Sonuç olarak maliye politikasının daha geri 

planda kalması istenilmiştir. Ancak neoliberal politik düşünce maliye politikası 

uygulamalarında anlam kayması yaşamıştır. Neoliberal politik düşünceyle uyumlu olan vergi 

politikaları ile karşılanamaması, dolardaki enflasyonist etkilerin oluşmasına neden olmuştur. 

Ancak Reagan hükümetinin artan iç borç yükünü karşılayacak yabancı sermaye girişleri ve 

senyoraj gelirlerine sahip olması dolayısıyla ciddi oranda enflasyon sorunu ile 

karşılaşılmamıştır (Campell, 2014: 316-317). 1990’larda George H. W. Bush döneminde ise 

neoliberal politik düşüncenin, 1. Körfez Savaşı ile artan bütçe açıkları ile maliye politikası 

uygulamasında kendi retoriğinden kaymasına neden olmuştur. Neoliberalizm ile uyumlu 

olmayan artan kamu harcamalarının başkanlık seçiminde Bush’un ”yeni vergi yok” seçim 

sloganı dolayısıyla neoliberalizm ile uyumlu olan söz konusu vergi politikası sonucunda artan 

kamu açıklarının finansmanı güçleşmiş ve enflasyon oranların da artışlar olmuştur. 

2. 1. Para Politikası ve Finansal Serbestleşme 

Serbest piyasa ekonomisinin yükselen piyasası (yıldızı) olan finans dünyası Bretton Woods 

sonrasında “bırakınız yapsınlar” paradigması altında olağanüstü büyük bilançolara 

çıkmasının, uluslararası finans çevrelerinin siyasal ve toplumsal gücünün giderek artmasına 

yol açmıştır (Toporowski, 2014: 187). Neoliberal politik düşüncenin kendi kendine işleyen 

piyasa sisteminin beklendiği gibi piyasa aktörlerince alınan kararlarının toplumun 

ihtiyaçlarına ve iktisadi faydalarına göre üretimi şekillendirmediği görülmüştür. Finansal 

piyasaların aslî fonksiyonu olan tasarruf sahibi ile yatırımcı arasında aracılık yapmak, risk ve 

kârın uzun vadede etkin portföy dağılımını gerçekleştirmek ve üretimin aksamadan devam 

etmesi ve büyümesi için reel piyasaların ilerlemesinde itici lokomotif güç olmak yerine, özel 

kazançlar peşinde koşan, spekülatif işlemler ile kâr sağlamayı amaçlayan kurumlar haline 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3242 
 

dönüşmüşlerdir. Finansal piyasaların aslî görevlerinin dışına çıkarak çoğunlukla spekülatif 

alım-satım işlemlerinin yapıldığı neoliberal dönemin Dünya ekonomisinde, 1983 yılı 

itibariyle finansal işlemlerin toplam günlük hacmi 2,3 milyar dolarken, 2001 yılında finansal 

işlemlerin toplam günlük hacmi 130 milyar dolara çıkmış ve yıllık toplam işlem hacmi 40 

trilyon dolar düzeyinde devasa bir düzeyde olmuştur. (Harvey, 2015: 170). Finansallaşmanın 

uzun vadeli fiziksel yatırımları artırması bir yana sanayileşmiş ülkelerdeki büyük şirketler ana 

faaliyet alanlarının dışına çıkarak finansal faaliyet kârlarını artırmaya çalışmışlardır. Öyle ki 

ABD’de finans kesiminin ortalama kâr payı 1960’larda %16,93 iken, 1990’larda bu oran iki 

katından fazla artarak, %35,24’e yükselmiştir. Finans dışı kesimin ortalama kâr payı ise 

1960’lardan 1990’lara sırasıyla %9,12 ve %8,57 oranında olması, yükselme bir yana azalma 

eğilimi dahi göstermiştir (Eroğlu, 2014: 82). Gelinen nokta itibariyle Dünya ekonomisinde 

finansal hizmetler endüstrisinde bir mega tekelleşme ortaya çıkmış ve ABD’de küresel finans 

krizi öncesinde 2007 yılı itibariyle en büyük beş yatırım bankası ile en büyük beş ticaret 

bankasının varlıkları toplamı ABD’nin GSYH’nın %81’ine ulaşmıştır (Bocutoğlu, 2015: 298-

300). 

Bu dönemde birçok ülkede istihdam, kalkınma ve gelir politikalarını rafa kaldırılarak yerine 

aşırı derecede para politikası kullanımı ile faiz oranı hedeflemesi yerine parasal büyüklüklerin 

finansal varlık fiyatlarına göre ayarlanmasına geçilmiştir. Neoliberal politik düşüncenin 

denetleme ve düzenleme mekanizmasını kendi kendine işleyen piyasa şartlarına bırakması ve 

sınırlı para politikası üzerinden makroekonomi yönetimi sürdürmeye çalışılması, finansal 

kırılganlıkları artırarak ekonomileri krizlere sürüklemiştir (Akyüz, 1995: 56-57). 1980’lerden 

sonra tüm dünyada hızlanan finansallaşma hareketleri Washington Uzlaşması çerçevesinde 

IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla az gelişmiş ülkelere de yayılması sağlanmıştır. Finansal 

serbestleşme bu ülkelerde bir dizi bankacılık ve finans krizlerini 1990’lı yıllar boyunca sürekli 

meydana getirmiştir. 1994 Meksika Krizi, 1997 Güneydoğu Asya Krizi, 1998 Rusya Krizi ve 

2001-2002 yıllarında Arjantin ve Türkiye krizleri bunlara örnek olarak verebiliriz. Bu 

ülkelerde kurumların yeterli ve sağlam yapıda olmamaları, kendilerine has iktisadi ve siyasi 

sorunlarının zaman zaman baş göstermesi sonucu kısa vadeli sermaye hareketlerinin ani ve 

manipülatif şekilde yön değiştirmesi, ekonomik istikrarı olumsuz yönde etkileyerek krizlerin 

çıkmasına yol açmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki bu krizlerin ortak ana nedenlerinden biri 

söz konusu bu sıcak para hareketlerinin ani giriş ve çıkışlarının istikrarsızlığı tetikliyor 

olmasıdır. Neoliberal politik düşünce finansal serbestleşmenin gelişmiş ekonomilerden az 

gelişmiş ekonomilere doğru yayılmasındaki ısrarlı tavrının gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 

ekonomiler seviyesine gelerek hızlı ve dengeli bir kalkınma stratejisinin bir parçası olarak 

değil; devasa büyüklükteki uluslararası finans şirketlerinin çıkarlarına hizmet etme amacında 

olmasında saklıdır (Yıldırım, 2011: 12).  

Finansal serbestleşme, değişen uluslararası konjonktüre karşı koşulların daha kompleks hale 

gelerek öngörülmesini zorlaştırmakta ve uluslararası ölçekte etkileri daha sınırlı olan merkez 

bankalarının etkin para politikası yürütebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durumda kontrol 

edilemeyen dışsal etkiler karşısında faiz oranlarını belirlemek ve fiyat istikrarını sağlamayı 
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güçleştirmiştir. Finansal serbestleşmenin olumlu etkisi de olmuştur ve küreselleşme ile artan 

kısa vadeli sermaye hareketleri ekonomilerin gelir artırıcı kaynak arayışında enflasyonist 

etkiler barındıran politikalara başvurmalarını engellemiştir. Aşırı küreselleşme ekonomilerin 

finansal piyasalar ile birbirlerine daha bağımlı hale gelmesi, 2008 küresel finans krizi ile 

krizin bulaşıcı salgın hastalık gibi ABD’den tüm dünyaya hızla yayılmasına neden olmuştur. 

Birçok ülke politik bir hata yapmadıkları halde krizin ağır maliyetlerine katlanmak zorunda 

kalmışlardır (Yay, 2009: 36). 

2. 2. Para Politikasında Nihai Amaç Olarak Fiyat İstikrarı 

Keynesyen iktisatçılar tarafından geliştirilen Phillips Eğrisi analizine göre enflasyon ile 

işsizlik arasında değiş-tokuşun varlığı söz konusudur. Dolayısıyla politika yapıcıları 

enflasyonu bir miktar indirmek için bir miktar işsizliği göze almak zorundadırlar. Bretton 

Woods sonrasında ise yüksek enflasyon ve işsizliğin aynı anda görülmesi keynesyen 

politikaların geçerliliğinin sorgulanmasına neden olmuştur.  Monetarist para politikasının 

neoliberal politik düşünce ile uyumlu olması bu politikaların uygulamaya geçilmesini 

sağlamıştır. Monetarist para politikasının temel görüşleri şu şekilde sıralanabilir. (1) Para 

arzının büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında kesin olmamasına karşın 

tutarlı bir ilişki mevcuttur. Dolayısıyla para arzında gereğinden daha hızlı bir büyüme olursa, 

nominal gelir artış oranı beklenenden daha fazla olabilir. Bu durumda enflasyon, para 

arzındaki artışın hâsıla artışından daha hızlı olacaktır. Parasal büyümedeki değişimin etkileri 

gecikmeli de olsa fiyatları yukarı doğru baskılarken “enflasyon her zaman ve her yerde 

parasal bir olgu” olacaktır.(2) Ekonomik istikrarsızlığın temelinde yanlış uygulanan kamu 

politikaları yatmaktadır ve enflasyonist etkiler doğurmaktadır. Özel sektör ise istikrarlı bir 

yapıdadır. Özel sektördeki girişimcilik, yaratıcılık ve çalışkanlık faaliyetleri maliyetleri 

düşüreceğinden enflasyon oranlarında azalma eğilimi görülecektir. (Oktar, vd., 2013: 101-

102). 

Neoliberal politik düşüncenin Bretton Woods sisteminin çökmesi sonrasında karşı karşıya 

kaldığı sorunlar yüksek enflasyon ve işsizlik, düşük büyüme ve gelir dağılımında bozulmalar 

olmaktadır. Bretton Woods sonrası artan enflasyon oranları keynesyen iktisat politikalarından 

kopuşu, başka bir ifadeyle ihtiyarı para politikası duruşundan vazgeçmek anlamına geliyordu. 

Çünkü uygulanan politikaların reel etkileri bir süre sonra kaybolurken ve gecikmeli olarak 

enflasyonist bir etki bırakıyordu. Monetaristler, ihtiyari para politikasının etkilerinde meydan 

gelen gecikmeler ve enflasyon-işsizlik arasındaki değiş-tokuşun uzun dönemde kaybolması, 

kısa vadede çıktı ve istihdam gibi reel büyüklükler üzerinde olumsuz etkiler bıraktığı 

eleştirilerini getirirlerken kurala dayalı para politikasını öne sürmüşlerdir. Bu durumda ihtiyari 

para politikasının en önemli kusuru olan gecikmeli enflasyonist etkisine karşı kredibilitesi 

yüksek, zaman içinde tutarlı, şeffaf, hesap verilebilir ve belirli bir kurala bağlanmış para 

politikası yürütülmesi gereğidir. Bu noktadan sonra kurala dayalı para politikasının nihai 

amacı istihdam ve çıktının artırılmasından, fiyat istikrarının artırılması amacına doğru 
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evrilmiş ve kurallı para politikası, ihtiyari para politikası yerine ikame edilmiştir (Çolakoğlu, 

2003: 64). 

Monetarist para politikalarının ekonomi üzerindeki etkinliği tartışmalara yol açmış ve parasal 

büyüme ile enflasyon arasında yakın bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Neoliberal 

iktisat politikası kuramsal bağlamda kendi retoriğinden uygulamada sapmaların meydana 

geldiği görülürken, söz konusu bu durum ABD’de işsizlik oranlarını Büyük Buhrandan bu 

yana ki en yüksek düzeye çıkarmış ve reel faiz oranlarındaki ani artışlar da finansal 

piyasaların oynaklığını artırmıştır. “Yeni Uzlaşı (New Consensus)” adını verdikleri ve 

çoğunlukla yeni keynesyen iktisatçılar tarafından geliştirilen faiz oranı hedeflemesi 

stratejisine dayalı para politikasına geri dönülmüştür. Bu durumda monetarist çözümler rafa 

kaldırılarak ekonomiyi potansiyel üretim düzeyinde tutacak “denge faiz oranı” hedefi 

üzerinden fiyat istikrarı sağlanmış olacaktır. Ancak enflasyonist etkilerden arındırılması 

amacı ile faiz oranı hedeflemesine dönülmüş olmasına karşın neoliberal politik düşüncenin 

ana temasından taviz verilmemiştir. Tam istihdamın belirlenmesi konusunda “enflasyonun 

azalma veya artma eğilimi göstermediği başka bir deyişle enflasyonu hızlandırmayan işsizlik 

oranı” yani “ doğal işsizlik oranı” kavramı türetilmiştir. Bu oranın belirlenmesi mümkün 

olmayan ama bir kabul ile yaklaşık %4,5-5 gibi bir oranın varsayıldığı bir işsizlik oranıdır. 

Doğal işsizlik oranı kavramının türetilmesinin iki sonucu vardır. Bunlardan biri doğal işsizlik 

oranı perdesi altında ortalama işsizlik oranlarının makul bir seviyede olduğu ileri sürülerek 

işçilerin pazarlık gücünün azalmasına neden olmakta ve doğal işsizlik oranına çokta uzak 

olmayan ortalama işsizlik oranlarının siyasilerin üzerindeki baskıyı azaltan bir unsur 

olmaktadır.  Bir diğer hususta yüksek faiz oranlarının olduğu ekonomik ortamda artan işsizlik 

oranları nedeniyle faizler üzerinde baskının doğal işsizlik oranı perdesi altında azalmasına izin 

verilmemiş olacaktır. Bu durum karşısında yüksek faiz oranlarının yüksek gelir grubundaki 

varlıklı kesimin ve finansal kesimin kâr marjlarının artması sağlanmış olacaktır (Palley, 2014: 

50-51). Bu devasa büyüklükteki finans çevrelerinin toplumsal ve siyasal gücü ellerinde 

tutmaları sonucunda finansal varlıkların özellikle de sabit faizli finansal varlıkların 

getirilerinin enflasyon ile aşınması karşısında fiyat istikrarının merkez bankalarının nihai 

amacı olması gerekliliğini sağlamışlardır.  

Neoliberal politik düşüncenin kendi kendini düzenleyen piyasa sisteminin denetleme ve 

düzenleme gibi kurumlardan yoksun olması fiyat istikrarının ekonomik istikrar için tek çıpa 

olarak belirlenmesinin temelini oluşturmaktadır. Küresel finans krizi öncesi “great 

moderation” denilen dönemde fiyat istikrarının çoğunlukla sağlandığı ve göreceli olarak 

gelişmiş ekonomilerde daha yüksek büyüme oranlarının sağlandığı bir dönem olmasıdır. Fiyat 

istikrarının sağlanması durumunda istihdam, iktisadi büyüme ve finansal istikrar gibi makro 

ekonomik değişkenlerinde kendiliğinden sağlanacağına ilişkin yerleşik bir inanç ortaya 

çıkmıştır (Akyazı & Al, 2015: 373). 

2. 3. Küresel Finans Krizi Sonrası Yeni Para Politikası Arayışları 
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Merkez bankalarının para politikasının amaç fonksiyonunda fiyat istikrarının nihai amaç 

olmasının yalnızca amaç-araç uyumu açısından ele almak yerine, aynı zamanda neoliberal 

politik düşüncenin fiyat istikrarının sağlanması konusundaki baskın tavrında da aramak 

gerekir. Ancak diğer taraftan yüksek enflasyon şartları altında ekonomik belirsizliğin artması, 

iktisadi aktörlerin yatırım, tüketim ve tasarruf kararları alırken ekonomideki fiyat 

düzeylerinin, onlara, sağlıklı bir enformasyon sağlamadığı için ekonomik aktiviteyi olumsuz 

etkileyecektir. Bu nedenle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde gelişmiş ülke ekonomilerine 

oranla daha yüksek enflasyon oranları altında yapılan para politikasının güvenirliği daha 

düşük düzeyde olmaktadır. Söz konusu bu merkez bankalarının nihai amaç olarak fiyat 

istikrarının sağlanmasına yönelik para politikasına ihtiyaç duymaları, para politikasının 

kurumsal bir çerçeve içerisinde olduğu enflasyon hedeflemesi stratejisini benimsemeleri 

gerekmektedir. Enflasyon hedeflemesi rejimi; merkez bankalarının nihai hedef olan fiyat 

istikrarı sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla, para politikasının makul bir dönem için 

belirlenen sayısal bir enflasyon hedefi veya hedef aralığına dayandırılması ve bunun 

kamuoyuna açıklanması şeklinde tanımlanabilir. (Eroğlu & Eroğlu, 2009: 82)  

Finansal kriz öncesinde para politikasının fiyat istikrarı amacına sıkı sıkıya bağlılığı enflasyon 

hedeflemesi rejiminin başarıyla uygulanmasıyla artmıştır. Fiyat istikrarının temel koşul olarak 

iktisat politikalarında yer almasının diğer bir etkeni finansal kesimin para politikası üzerinde 

fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik baskın bir etkisinin olmasıdır. Enflasyon, finansal 

piyasalardaki finansal varlıkların değerlerinde aşınmaların oluşmasına ve beraberinde bu 

varlıkların getirilerinde azalmalar olmasıdır. Söz konusu durum, bu piyasalardaki iktisadi 

aktörlerin kârlarını azaltmaktaydı. Ekonominin mümkün olduğunca enflasyonist etkilerden 

arındırılmasını isteyen finansal kesim artan işsizlik ve kamu açıklarının, hızlı büyüme 

oranlarının fiyatlar üzerindeki yukarı baskısına karşı merkez bankalarının daraltıcı para ve 

maliye politikalarının uygulanmasını ve faiz oranlarının yükselmesini istemektedir. Bu durum 

karşısında para politikasının öncelikli amacının fiyat istikrarı olması kaçınılmaz olmaktadır 

(Eroğlu, 2007: 8-10). 

Şekil 1: Dünya ekonomisi (2000-2014)  yıllık tüfe oranları 
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Kaynak: World DataBank, 2015 

Dünya enflasyon oranlarının neoliberal dönemde düşmesinin, 1990’lardan itibaren para 

politikasında enflasyon hedeflemesi stratejilerinin başarılı sonuçlar vermesinin yanı sıra başka 

etkenlerde bulunmaktadır. Bunlar, Güneydoğu-Asya ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine 

entegre olmaları sonucunda daha rekabetçi ortamda yaşanan teknolojik yeniliklerin, finansal 

serbestleşme ve uluslararası sermaye hareketlerinin artmasıyla dünya üretiminde daha düşük 

işgücü maliyetlerinin olduğu Çin başta olmak üzere diğer Güneydoğu-Asya ülkelerine doğru 

üretimin kayması, küresel düzeyde enflasyonu baskı altına aldığı görülmüştür (Akyazı & Al, 

2015: 373). Dolayısıyla, Dünya ekonomisinde enflasyonu küresel düzeyde baskı altına alan 

dinamikleri neoliberal politik düşüncenin reel ücretlerin azalması yönündeki politik tavrında 

görmek gerekir. Bu nedenle ucuz işgücü ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi için sosyal 

yardım politikalarının yoksul kesim aleyhine yeniden düzenlenmesi, sendikaların kendi 

fonksiyonlarını yerine getiremeyecek şekilde içlerinin boşaltılması ve emek piyasalarının 

işveren lehine yeniden düzenlenmesi gibi uygulamalar serbest piyasa sistemi altında 

gerçekleştirilmiştir. Emeğin ücretindeki bu azalmalar gelir dağılımını yoksuldan zengine 

doğru yeniden dağıtılmasına ve gelir dağılımında eşitsizliklerin artmasına yol açmaktadır. 

Dünya üzerindeki dolar milyarderlerinin ortalama serveti 3,86 milyar dolar iken Dünya 

nüfusunun yarısı olan 3 milyar insan günde 2,5 dolardan daha az gelir elde etmektedir. Forbes 

dergisinin 2016 verilerine göre dünyada 1826 dolar milyarderi bulunurken dünyanın en 

zengin beş kişisinin kişisel servetlerinin toplamı, en yoksul 88 ülkenin milli gelirine eşit 

olmaktadır (Sungur & Zararcı, 2016: 51-52). Neoliberal politik düşüncenin fiyat istikrarı ve 

ücretler üzerindeki politik baskın tavrının sonucu küresel düzeyde refah dağılımı giderek 

bozulmuş ve bir tarafta artan dolar milyarderlerine karşılık, diğer tarafta artan, açlık ve sefalet 

olmuştur. Bu durum pür serbest piyasa sisteminin piyasa şartları altında herkesin hak ettiği 

kadar gelirden pay aldığı savının gayri ahlakî bir yansıması olmaktadır. 
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15 Eylül 2008’de yatırım bankası Lehman-Brothers’ın iflası ile patlak veren küresel finans 

krizi, gelişmiş ülke gelişmekte olan ülke ayrımı yapmaksızın ülkelerin makroekonomik 

dengelerini; ülkelerin kendi iç ekonomik dinamiklerinin yapısı, bankacılık ve finans 

sisteminin şoklara karşı dayanıklılığı, küresel ekonomik sisteme entegrasyonunun yapısı ve 

büyüklüğüne bağlı olarak farklı düzeylerde olumsuz etkilemiştir. Krizin bu etkilerini azaltmak 

ve krizin maliyetini minimum düzeye indirmek için öncelikle para politikası ile krize 

müdahalede bulunulmuş krizin daha da derinleşmesi ile keynesyen iktisat politikaları 

çerçevesinde kurtarma paketleri devreye sokularak bir takım önlemler alınmaya çalışılmıştır. 

2008 küresel finans krizi fiyat istikrarı ile ekonomik istikrar arasındaki pozitif ilişkiye ait 

yerleşik inancı sarsmıştır. Kriz sonrası dönemde para politikasının amaç fonksiyonuna fiyat 

istikrarının yanında ikincil amaç olarak finansal istikrarın konulması gerekliliği konusunda 

genel bir uzlaşma sağlanmış olduğu görülmektedir. Finansal piyasaların çok hızlı ve değişken 

yapıda olması, finansal varlıkların değişen teknolojik yenilikler ile çeşitlenmesi para politikası 

aracı olarak kullanılan kısa vadeli faiz oranlarının fiyat istikrarı yanında ek olarak finansal 

istikrarı sağlamada yetersiz olduğu görülmektedir. Bu durum para politikasının ikincil para 

politikası araçları kullanması gerekliliğini ortaya konmuştur (Akyazı & Al, 2015: 376-377).  

Küresel kriz sonrasında para politikasındaki amaç ve araç değişimi gelinen nokta itibariyle 

para politikasının kriz sürecinde etkin olamamasından kaynaklanmaktadır. Kriz öncesi etkin 

olarak kullanılan kısa vadeli faiz oranları kriz sürecinde sıfır düzeyine inmesine rağmen etkin 

olamamıştır. Geleneksel para politikası araçlarının devre dışı kalması sonucunda ekonomik 

aktiviteyi artıracak; miktarsal genişleme, kredi genişlemesi, zorunlu karşılıklar uygulaması ve 

faiz koridoru uygulaması gibi geleneksel olmayan yeni para politikası araçları devreye 

sokulmuştur (Arıcan & Okay, 2014: 12-16) 

Fiyat istikrarı amacına yönelik eleştirileri iki başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi 

faiz oranlarının belirlenmesinde sadece tüketici fiyat endekslerini içinde barındıran enflasyon 

oranlarına ve çıktı açığına bağlı kalınması, ikinci olarak enflasyon hedeflemesinin fiyat 

istikrarını sağlarken finansal istikrarı sağlamadığı, aksine kimi durumlarda finansal 

istikrarsızlığı tetiklediği şeklinde eleştiriler olarak sıralanabilir. 

i=          (    )    (    ) 

Taylor Kuralı, merkez bankasının belirlediği nominal faiz oranlarının, reel faiz oranlarına, 

beklenen enflasyon oranına, enflasyon hedefindeki sapmaya ve bir önceki dönemin çıktı 

açığına bağlı olarak belirlenir. Bu değişkenler ile politika faiz oranlarının belirlenmesine 

“Taylor Kuralı” denilmektedir. Bu model çerçevesinde ekonomi arz yönlü hareket ettiği için 

çıktıdaki sapmalar talep kaynaklı olmaktadır. Buradaki amaç çıktı açığını sıfır düzeyinde 

tutulması olduğundan, çıktıdaki sapmalar merkez bankasınca belirlenen uygun faiz oranları ile 

giderilerek toplam talep ve toplam arzın eşitleneceği varsayımıdır. Ancak toplam talebi 

etkilemeye yönelik kısa vadeli faiz oranlarının kullanılması fiyat katılıkları nedeniyle para 

politikasının etkilerinin gecikmeli olarak ortaya çıkmasına neden olmakta sonuç olarak kısa 

sürede enflasyona etki edememektedir (Özatay, 2012: 4-5). Kısa vadeli faiz oranlarındaki 
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değişikliklerin etkilerinin zamana yayılması haricinde, örneğin; kısa vadeli faiz oranların 

artırıldığı bir ortamda toplam talebin azalması ve enflasyonun düşmesi beklenirken faiz 

oranlarındaki artışın firma maliyetlerini artıracağı ve bu artışında fiyat artışlarına neden 

olacağı göz ardı edilmektedir. Finansal kırılganlığın yüksek olduğu az gelişmiş ülkelerde 

mevcut enflasyon oranı ile hedeflenen enflasyon arasındaki çok büyük fark olması para 

politikasından beklenen etkiyi de azaltmaktadır (Eroğlu, 2014: 71). 

Enflasyon ile büyüme arasındaki aynı yönde ilişkinin olduğu bir durumda para politikasında 

büyümedeki artışlarla enflasyonist etkilerin meydana geldiği dönemde ekonomideki ısınmayı 

azaltmak için kısa vadeli faiz oranlarının artırılması gerekir. Diğer taraftan enflasyon ve 

büyümenin ters yönlü hareketi halinde nasıl bir para politikası izleneceği belirsiz bir 

durumdur. Özellikle 2008’in ilk yarısında görülen gıda ve emtia fiyatlarındaki artışlardan 

kaynaklanan enflasyon oranlarında artışa karşılık, büyüme oranları yılın ikinci yarısından 

itibaren azalma eğilimine girdiği görülmüştür(Tokucu, 2010: 40). Dolayısıyla kriz 

dönemlerinde para politikasının ne yönde uygulanacağının belirsizliği krizin daha da 

derinleşmesine yol açan etkenlerden biridir. 

Merkez bankaları fiyat istikrarı sağlama konusunda ağırlıklı olarak tüketici fiyat endeksi 

üzerinden ölçüm yapmaktadır ve faiz oranlarını değiştirerek enflasyonu kontrol altına almayı 

amaçlamaktadır. Enflasyon oranlarının tespiti için kullanılan tüketici fiyat endeksleri daha çok 

tüketim mallarından oluşması, riskin daha çok biriktiği, volatilitenin yüksek olduğu ve tüm 

ekonomik sisteme etkisinin en az reel piyasalar kadar olduğu finansal piyasalardaki varlık 

fiyatlarının endekse dâhil edilmemesi fiyat istikrarının finansal istikrarı sağlamada nasıl bir 

fonksiyonu olduğu üzerine tartışmaları artırmıştır (Tokucu, 2010: 43). Daha önce sözünü 

ettiğimiz finansal istikrar için gerekli olduğu düşüncesi, fiyat istikrarının finansal 

piyasalardaki varlık fiyatlarının aşınması sorunu büyük finans şirketlerinin kârlılıklarını 

azaltma eğiliminde olmasıdır. Söz konusu finansal piyasalarda arz talep ilişkilerine göre alım-

satım gerçekleştirilmesi yerine, piyasa aktörlerinin niyetlerine göre belirlendiği ve 

ekonominin enflasyon hedeflemesi ile kredibiliteye dayanan ileriye dönük olumlu 

beklentilerin çıpalandığı bir ortamda bu işlemlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. İyimser 

havanın psikolojik bir bağımlılık haline geldiği ekonomik düzende finansal piyasaların serbest 

piyasa mekanizması koşulları yerine çoğunlukla iyimser beklentiler ile piyasaya yön 

verilmektedir. Dolayısıyla finansal piyasalardaki var olan kırılganlıklar illüzyonist iyimser 

havanın etkisi ile kriz ortaya çıkana kadar görülmemektedir (Eroğlu, 2014: 77). İyimser 

ekonomik düzen psikolojisi ile varlık fiyatlarındaki artış, iktisadi aktörlerin yeni varlık 

alımları gerçekleştirmesi için borçlanmaya gitmesine ve sonuç olarak varlık fiyatlarında aşırı 

değerlenmenin oluşmasına neden olurken, şirketlerin borçlanma düzeyinin artması ile risk 

primlerinde de artışlar söz konusu olacaktır. Bu durum varlık fiyatlarında balon oluşmasına ve 

borçların sürdürülemez bir noktaya gelerek finansal piyasaların kriz ile karşı karşıya 

gelmesine neden olacaktır. 
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Para politikası yapıcılarının enflasyonist baskıların azaldığı durumlarda gevşek para 

politikasına geçmeleri: sadece enflasyonist eğilimleri dikkate alan otoritelerin gevşek para 

politikaları sonucu aşırı kredi genişlemesine ve varlık fiyatlarındaki artışların oluşmasına 

neden olmaktadır. Finansal dengesizliklerin ortaya çıkması ile oluşan finansal risklerin 

azaltılması için gerekli tedbirlerin alınmaması bir yana finansal risklerin takip edilmemesi bu 

piyasalardan kaynaklanan krizlerin daha derin ve yüksek maliyetlerde olması sonucunu 

doğurmaktadır. Kredi ve varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar potansiyel üretimdeki artışlar ile 

çıktı açığının azalması enflasyonu baskı altına almaktadır. Bu noktada gevşek para 

politikasının finansal ve reel piyasalara etkileri farklı zaman dilimlerinde gerçekleşirken önce 

varlık fiyatlarında şişme ve kredi genişlemesi şeklinde gerçekleşmesi finansal kırılganlıkları 

artırırken, daha sonra artan üretim potansiyeli ile çıktı açığının küçülmesine sonuç olarak da 

mal ve hizmet piyasalarındaki enflasyonist baskıların azalmasına neden olmaktadır. 

Literatürde “rüzgâra karşı eğilme” terimiyle yer alan ve varlık fiyatlarındaki aşırı şişmeler 

karşısında para politikasının faiz oranlarının sınırlı miktarda artırılarak ters yönde tepki 

verilmesi önerilmiştir. Bu durumda varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyon ve üretim 

üzerindeki etkisi azalmış olacaktır (Balmumcu, 2013: 39). 

Kriz öncesi birçok ülkede başarı ile uygulanan enflasyon hedeflemesi stratejileri, büyük 

oranda fiyat istikrarının para politikasının temel amacı olması ve bu amaca yönelik faiz 

oranlarının etkin şekilde kullanıldığı bir dönemi içermekteydi. Katı enflasyon hedeflemesine 

yöneltilen eleştiriler; 2008 küresel finans krizi sonrası Dünyada büyüme ve işsizlik gibi makro 

ekonomik sorunların iktisat politikalarının çözmesi gereken ana sorunlar olarak yer alırken 

enflasyon hedeflemesi kurala dayalı olan yapısı nedeniyle düşük büyüme veya deflâsyon 

dönemlerinde kural dışına çıkamayarak para politikasının hareket alanını kısıtlamakta ve 

etkinliğini azaltmaktadır. Gelinen nokta itibariyle dünyada enflasyonsuz bir ortamda sadece 

enflasyonu hedeflemek etkin para politikası çerçevesini belirlemek açısından anlamlı bir 

paradigma taşımamaktadır (Aslanoğlu, 2014: 333). Bu durum enflasyon hedeflemesi 

stratejisini katı ve dar bir yapıdaki enflasyon hedeflemesi yerine bünyesinde esnek kur 

rejimini ile iç ve dış şoklara karşı etkin, fiyat istikrarı yanında finansal istikrarı da gözeten 

“çerçevesi genişletilmiş esnek enflasyon hedeflemesi stratejisi” geliştirilmesini zorunlu 

kılmıştır. (Eroğlu & Eroğlu, 2010: 68). 

Finansal piyasalar gelinen nokta itibariyle gerek büyüklükleri gerekse reel piyasaları 

etkilemeleri dolayısıyla ekonomik istikrar açısından önemli bir yere sahip olduklarını 

göstermektedir. Finansal piyasalardaki istikrarsızlıkların oluşmasının engellemesinde, finansal 

istikrarın sağlanması ve sürdürülmesinde para politikasına yardımcı olarak makro ihtiyati 

politikaların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda da literatürde genel bir uzlaşı vardır. 

Buradaki tartışma konusu fiyat istikrarı yanında finansal istikrarıda sağlama rolü bulunan 

merkez bankalarının “Makro ihtiyati politikalarında operasyonel yetkinliği olmalı mıdır?” 

sorusu etrafında gerçekleşmektedir. Finansal istikrarın sürekli gözetlenmesi finansal 

kuruluşlar ile uluslararası ekonomik ve finansal dengelerin merkez bankalarınca izlenmesi 

gerekliliği, finansal piyasaların sistemik riskleri barındırmasından kaynaklanmaktadır. 
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Finansal istikrarın, fiyat istikrarının sağlanmasında enflasyon oranları gibi kendine has bir 

ölçütü olmaması ve finansal istikrarın çok değişkenli bir olgu olması; merkez bankası yanında 

diğer kamu kuruluşları ile finansal istikrarı sağlamada ve finansal istikrarsızlığa yol açan 

unsurları ortadan kaldıracak adımları koordineli bir şekilde yürütmeleri gerekliliğini ön plana 

çıkartmaktadır. 2008 küresel finans krizi sonrası Dünya ekonomisinde görülen en belirgin 

sorunlar büyüme, işsizlik ve gelir dağılımındaki eşitsizlik olarak görülmektedir. Ayrıca bir 

çok gelişmiş ülkede talep yetersizliğine bağlı olarak deflâsyon tehlikesi altında oldukları 

görülmektedir. Kriz sonrası finansal istikrara yönelik atılan adımlar sistemik risklere bağlı 

yapısal sorunlar içerisindeki kriz öncesi büyüme performansının kriz sonrası makro ihtiyati 

politikaların uygulanması ile ulaşılmasını güç kılmaktadır. Büyüme performansını ve gelir 

dağılımını düzeltmeye yönelik uygulanacak politikaların sistemik risklerin ortaya çıkmasına 

izin vermeyecek, aynı zamanda deflâsyonist baskı altında oluşan çıktı açığının azaltılması 

adına, toplam talebin daha steril ve sağlam temellere oturtulması ile mümkün olabilir 

(Aslanoğlu, 2014: 340-345) Toplam talebin artırılması üzerindeki en önemli engel bir çok 

ülkedeki yüksek kamu borç miktarlarına karşılık; artan teknolojik gelişmeler sonucunda her 

türlü parasal işlemlerin kolayca ve hızlı bir şekilde yapıldığı noktada devletin bu karmaşık 

enformatik ağlar üzerinden gerçekleşen finansal piyasaların alım-satım işlemlerini kontrol 

etme, düzenleme, izleme ve bu piyasaların oluşturduğu değerler üzerinden vergi geliri elde 

etme kabiliyetini sınırlandırmaktadır (Eroğlu, 2014: 74). Bu durum devletin etki gücünün ve 

maliye politikası üzerinden ekonomiyi canlandırma olanağının azalmasına yol açmaktadır. 

Ekonominin canlandırılması, bütçe politikalarının mümkün olduğunca tüketici ve yatırım 

güvenini artıracak, talep yönetimli politikaların uygulamaya sokulması ile ancak mümkün 

olabilmektedir. 

 SONUÇ 

Kapitalist ekonomik düzenin hâkim ideolojisi olarak neoliberal politik düşünce 1980’lerden 

itibaren uygulamada ufak değişikliklere rağmen varlığını devam ettirmektedir. Neoliberal 

politik düşüncenin ekonomik performansı, neoliberal iktisat politikaları öncesine kıyasla daha 

düşük büyüme oranları, yüksek işsizlik oranları ve gelir dağılımındaki eşitsizliklerin 

artmasına karşılık geçerliliğini koruması; dev finans şirketlerinin ortaya çıkarak olağanüstü 

kâr elde etmeleri, neoliberal politik düşüncenin nereye hizmet ettiğini göstermektedir. 

Neoliberal politik düşüncenin ekonomilerde oluşturduğu tahribatın en belirgin şekilde ortaya 

çıkması, 2008 küresel finans krizi ile meydana gelmiştir. Kriz sürecinde ABD ve İngiltere gibi 

neoliberalizmin beşiği olan iki ülke keynesyen iktisat politikaları içerisinde aktif maliye 

politikaları ile krize müdahale etmişlerdir. Kriz sonrasında finansal piyasaların yeniden 

düzenlenmesinin finansal istikrar için gerekli olduğu görülmüştür. Aksine 1980’lerden 

itibaren devletlerin finansal piyasalar üzerindeki denetimlerini azaltarak, ahlaki riziko altında 

ve aşırı risk iştahı olan finans çevrelerinin isteği yönde neoliberal politik düşünce, 

ekonomilerde hayata geçirilmiştir. Serbest piyasa ekonomisinin teorik temellerini atan Adam 

Smith’in iktisat biliminin kurucusu olmasından önce bir ahlak profesörü olduğu 

unutulmamalıdır. Serbest piyasa sistemi kendi kendini düzenleyen piyasa mekanizması, 
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neoliberal politik düşüncenin zorlamacı ve hayali bir kurumsal yapısı ile tüm gerçekliklerden 

soyutlanmış, evrensel etik kurallarından yoksun bir piyasa ütopyasının inşası olduğu, yaşanan 

bir dizi finansal krizler ile, özellikle de 2008 küresel finans krizinin yaşanmasıyla ortaya 

çıkmıştır.  

Ekonomik istikrarı sağlamada neoliberal politik düşünce ekseninde para politikasının 

oluşturulması, oynak bir zeminde hareketli bir hedefi tam isabet vurmak kadar zor bir iş 

olmaktadır. 2008 küresel finans krizinin üzerinden on yıla yakın bir süre geçmesine rağmen 

kriz öncesi büyüme oranlarının yakalanamaması, neoliberal politik düşüncenin temelden 

revize edilerek yeni bir iktisat politikası çerçevesinin çizilmesi gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Bu açıdan para politikasının tek başına ekonomik istikrarı sağlamada yeterli 

olmadığı görülmektedir. 2008 küresel finans krizi öncesi ülkelerin kamu borç stoklarının 

yüksek olması küresel kriz sonrasında maliye politikaları ile ekonomiye müdahaleye imkân 

vermemiştir. Ancak talep yönetimli maliye politikalarının devreye sokulması ve gelirin 

zenginden yoksula doğru yeniden dağılımını sağlayacak gelir ve istihdam politikalarının 

gerçekleştirilmesi para politikasının etkinliğini artıracaktır. Finansal piyasaların aslî 

fonksiyonlarına geri döndürülmesi bu piyasalardaki olağanüstü yükün ve risk algısının 

azalmasına ve reel piyasaların dünya ekonomisine daha fazla katma değer katacak şekilde 

büyümesine izin verecektir. Aksi halde finans çevrelerinin politik baskıları, aşırı risk iştahı 

sonucu ve insan doğası gereği yapılan hataların zamanla tekrar etme ihtimalini artırmaktadır. 

Finansal piyasalar üzerindeki gerekli denetim ve gözetim mekanizmalarının kurularak 

finansal istikrarın sağlanması, para politikasının etkinliğini artıracaktır. Sonuç olarak para 

politikası, bünyesinde esnek kur rejimini barındıran, çerçevesi genişletilmiş enflasyon 

hedeflemesi stratejisi doğrultusunda, finansal istikrarın sağlandığı kredibilitesi yüksek bir para 

politikası portresi çizmesi gerekmektedir. Para politikası, talep yönetimli maliye politikası, 

gelir ve istihdam politikalarının yeniden gündemde olduğu iktisat politikası içerisinde daha 

etkin olmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET: Günümüzde siyasal partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir, demokratik 

sistemin işleyişini sağlar ve siyasetin odak noktasında yer alırlar. Bugün demokratik rejimleri siyasal 

partiler olmadan düşünmek imkânsızdır. Demokrasinin gelişmesinde ve ilerleme kaydetmesinde 

siyasal partilerin önemli bir payı vardır. Demokrasi ile yönetilen rejimlerde, siyasal iktidara sahip 

olmak ancak siyasal partiler aracılığıyla mümkündür. Bundan dolayı siyasal partiler, siyasette 

belirleyici bir role sahiptirler. Belirttiğimiz bu durumlar, çalışma konumuzun önemini 

vurgulamaktadır. Yöneten-yönetilen ilişkisi siyaset biliminin temellerinden birini oluşturur. Siyasal 

partiler, yöneten ile yönetilen arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir bakıma, siyasi iktidarla ile vatandaşlar 

arasında köprü görevi görürler. Siyasal partiler, toplumdaki belli sınıfların çıkarlarını temsil ederler ve 

bu sınıfların isteklerini yerine getirirler. Çalışmamızda, siyasal parti kavramı, siyasal partilerin ortaya 

çıkışı etkileyen faktörler ve bu doğrultuda ileri sürülen teoriler ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, 

siyasal partilerin ortaya çıkışını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Araştırmada elde edilen 

sonuçlara göre, ekonomik gelişmelerin sonucunda toplumsal yapıdaki değişiklikler, oy hakkının 

genişlemesi, dinsel ve etnik bölünmeler, ideolojik anlaşmazlıklar, sınıflararası çatışmalar, temsili ve 

sorumlu hükümet ilkesinin yerleşmesi, toplumun kim ya da kimler tarafından ve nasıl idare edileceği 

hakkındaki birlikteliğin bozulması, toplumsal sınıfların mecliste temsil olanağı bulamaması, siyasete 

katılmak isteyen grupların bu taleplerin olumsuz karşılanması gibi faktörlerden dolayı siyasal 

partilerin tarih sahnesine çıktığı belirtilebilir. 

Anahtar kelimeler: Demokrasi, siyaset, siyasal partiler, toplumsal sınıflar.  

 

FACTORS AFFECTING THE EMERGENCE of the POLITICAL PARTIES 

Abstract: In current politics, political parties is one of the indispensable elements of democracy; 

ensure the functioning of the democratic system and are involved in focal point of politics . Today it is 

impossible to think of democratic regimes without any political-party. Political parties have also an 

important role on development and consolidation of  democracy. Having political power is only 

possible through political parties in regimes governed by democracy Therefore, political parties, have 

a decisive role in politics. This situation we mentioned, emphasizes the importance of our study. The 

relationship between government and people form some of the basis of the political science. Political 

parties enable communication between governors and governed. In a sense, they serve as a link 

between citizens and political power. Political parties represent the interests of certain classes of 

society and fulfill the demands of these classes. In this study, the concept of political parties, factors 

affecting the emergence of political parties and the theories have been put forward in this direction 

were discussed. The aim of this study is to determine the factors affecting the emergence of political 

parties. According to the results obtained in the study, it can be said that political parties have been on 

the stage of history due to the factors such as changes in the social structure as a result of economic 

development, expansion of voting rights, religious and ethnic divisions, ideological disputes, conflicts 

between classes, the establishment of representative and responsible government policies, the 

deterioration of unity about the society who or by whom and how to handle, absence of the 
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representation of any social class in parliament, negative coverage of these demands of groups who 

want to participate in politics. 

Key words: Democracy, politics, political parties, social classes. 

 

GİRİŞ  

“Siyaset nedir?” sorusuna geçmişten günümüze verilen yanıtlara bakıldığında, iki 

farklı görüşün olduğu görülmektedir. Bir görüşe göre siyaset, insanlar arasındaki fikir, 

menfaat ve psikolojik farklılıklardan ortaya çıkan bir çatışmadır. Karşıt görüşe göre ise 

siyaset bir uzlaşmadır. (Kapani, 2003: 17-18). Duverger’in ifade ettiği gibi siyaset, bu iki 

farklı görüşün birleşiminden oluşur. Diğer bir ifade ile siyaset, hem bir çatışma hem de bir 

uzlaşma faaliyetidir (Kapani, 2003: 26). Demokrasi ile yönetilen toplumların en önemli 

niteliklerinden biri, toplumu oluşturan farklı sınıfların örgütlenme, hakkı, özgürlüğü 

olmasıdır. Modern demokratik hayat artık günümüzde siyasal partiler olmaksızın 

düşünülmemektedir. Siyaset biliminin temel kavramlarından biri olan parti, Fransızcadan 

dilimize girmiş olup, “Parça, bölüm, grup” anlamına gelmektedir. “Fırka” ise Osmanlıca da 

parti sözcüğünün karşılığıdır ve aynı şekilde gruplaşmayı, parçalanmayı, diğerlerinden ayrılışı 

anlatır (Berkes, 1946: 2; Kaya, 2009: 53). Toplumdaki siyasi, sosyo-kültürel, ekonomik vb. 

sorunlara çözüm arayan siyasal partiler, bireyin siyasal sistem ile ilişki kurmasında önemli bir 

işleve sahiptirler. Siyasal partiler, demokratik rejimlerde halkın siyasete katılımında en önemli 

araçlarındandır (Johnston, 2005: 5). Siyasal partiler, siyasal iktidarı ele geçirmek veya ortak 

olmak için kurulmuş örgütlerdir. Siyasal partiler dışındaki hiçbir örgütün böyle bir amacı 

yoktur (Taşdelen, 1997: 111). Ayrıca siyasal partiler, demokratik rejimlerin sürekliliği ve 

rejimin işlerliğini kaybetmemesi açısından da önemli sorumlulukları vardır. Siyasal partiler, 

toplumların demokratik yönetimlere erişmesinde önemli bir araç vazifesi görmüşlerdir. 

Demokratik standartların artması, seçmen sayısının yükselmesi, temel hak ve özgürlükler, 

insan haklarının yaygınlaşması sonucunda siyasal partilerin sistemdeki yeri ve önemi daha da 

belirgin hale gelmiştir. Siyasal partiler, toplumdaki belli sınıfların çıkarlarını temsil ederler ve 

bu sınıfların isteklerini yerine getirmek amacıyla kurulmuş örgütlerdir.  

Sosyal bilimlerdeki pek çok kavram gibi siyasal partinin tanımı konusunda da ortak bir 

görüşün olmadığı görülmektedir. Genelde tanımlarda partinin amaçları ve partinin 

sorumluluklarına vurgu yapıldığı belirtilebilir (Shea, 2012: 72). Bunun temel nedeni, siyasal 

partilerin işlevlerinin geniş bir yelpazede olması ve işlevlerinin ülkeden ülkeye farklılık 

göstermesidir (Oğuz, 2011: 7). Tanımların hepsinde, siyasal partilerin bir özelliğine vurgu 

yapılarak, kavram ifade edilmiştir. Çalışmamızı işlevsel kılmamak için, literatürdeki siyasal 

parti tanımlarına yer verilmemiştir. J. La Palombara ve M. Weiner, F. Sorauf, K. Janda, A. 

Ranney ve W. Kendall, M. Duverger, Kışlalı, Kapani, Tezç gibi bilim insanları siyasal parti 

tanımını yaparken örgütlenmelerini; E. Burke, B. Constant, S.M. Lipset ve S. Rokkan, Mac 

Iver, T. Z. Tuna’ya ideolojik temelleri; A. Downs, V.O. Key ve W. Chambers fonksiyonel 

yönlerini; M. Weber, P. Bourdieu, M. Offerle ise şirket yönünü dikkate alarak tanımlama 

yapmışlardır (Darcan, 2009: 8-10; Kışlalı, 2008: 261; Teziç, 1976: 5). Çalışmamızda, siyasal 

parti kavramı, siyasal partilerin ortaya çıkışını etkileyen faktörler ele alınmıştır. Çalışmamızın 

amacı, siyasal partilerin ortaya çıkışını etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. 
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

La Palombara ve Weiner (1966) siyasi parti oluşumunun şu iki koşuldan birinin veya 

ikisinin aynı anda ortaya çıkmasına bağlı olduğunu savunmaktadır: vatandaşların siyasal 

davranışlarının değişerek gücü kullanan iktidarı etkileme hakkının farkına varması ve gücü 

elinde tutan veya iktidarı eline geçirmek isteyen elitlerin iktidar için halk desteğine talip 

olması.  LaPalombara ve Weiner, siyasal partilerin ortaya çıkışını üç teoride toplamışlardır. 

Bunlar, kurumsal teori, sosyal modernleşme teori ve kriz teorileridir. Kurumsal teoriye göre, 

öncelikle parlamento içinde gruplar, hizipler ortaya çıkmıştır. Hizipleri, parlamento 

oluşumuna götüren gelişme, oy hakkının genişlemesidir. Seçmen sayısının artması, bir seçim 

kampanyasının yürütülmesini zorunlu hale getirmiştir. Ve parlamento içindeki bu gruplar 

parlamento dışında da örgütlenmeye gitmişlerdir. Zamanla parlamento içindeki gruplarla 

parlamento dışındaki örgütler arasındaki ilişki, modern anlamda siyasal partilerin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Özetle kurumsal teori, sırasıyla parlamento, seçimler, siyasal partiler 

şeklinde formüle edilmektedir (Duverger, 1974: 16-23; Özbudun, 1974: 20). XIX. yüzyılın 

sonlarında Batı Avrupa’da siyasal partilerin ortaya çıkışı kuramsal teori ile açıklanabilir 

(Sarıbay, 1996: 97).   

Duverger teorisinde iki önemli etkenin modern anlamda siyasal partilerin ortaya 

çıkışında etkili olduğunu belirtmektedir. Birinci etken, temsili hükümet ilkesinin ortaya 

çıkması ve zamanla bu ilkenin yerleşmesi, ikincisi seçme hakkı üzerindeki kısıtlamaların 

kaldırılarak seçmen sayısının artmasıdır. Kurumsal teoriler temsil kurumlarının (meclislerin) 

devamlı suretle fonksiyonlarını sürdürdüğü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Belçika ve 

Hollanda gibi ülkelerde görece daha geçerli olmakla birlikte meclislerin sürekliliğinin sorunlu 

olduğu ve meclislerin güç ve bağımsızlığının sorgulandığı Fransa gibi ülkelerdeki siyasi parti 

oluşumlarını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Kurumsal teoriye en tipik örnek olarak 

İngiltere gösterilebilir. İngiltere’de öncelikle parlamento içinde Tory ve Whig’lerden oluşan 

iki grubun varlığı söz konusudur (Teziç, 2012: 371-72; Gürbüz, 1987: 42). Tory’ler kralı ülke 

yönetiminde olmasını isterken; Whig’ler, siyasal, dini, ticari özgürlükleri savundu (Tonsor, 

1991: 72). İngiltere’de XIX. yüzyılda çıkarılan 1832, 1867, 1884 tarihli seçim yasaları ile 

seçmen sayısı artmıştır. 1832’den önce servete ve vergiye dayanan sınırlı bir oy hakkı vardı. 

1832 tarihli seçim kanunun ile seçmen sayısı beş yüz binden bir milyona çıktı. Ayrıca 1832 

tarihli seçim kanunu ile seçmenlerin kütüklere kaydolmaları zorunlu hale geldi (Özbudun, 

1974: 33). Ayrıca bu yasa ile yılda 10 pound vergi ödeyenler oy kullanma hakkına sahip oldu 

(Şaylan, 1981: 54). 1867 tarihli seçim kanunu ile seçmen sayısı yaklaşık 2 milyona, 1884 

tarihli seçim kanunu ile seçmen sayısı yaklaşık 7 milyona yükseldi (Göze, 1998: 446-47). 

Seçme hakkının genişlemesi ile bu grupların parlamento dışında seçim komiteleri kurdukları 

görülmektedir. Tory’lerin “Carlton Kulubü”, Whig’lerin “Reform Kulubü” örnek olarak 

gösterilebilir. Ve zamanla parlamento içi ve parlamento dışı gruplar arasındaki ilişki 

sonucunda modern siyasal partiler ortaya çıkmıştır (Özbudun, 1974: 33-34). Duverger 

teorisinde, “parlamento içinden doğan partiler” ve “parlamento dışında doğan partiler” ayrımı 

yapmıştır. Parlamento içinde doğan partilere yukarda değinilmiştir. Parlamento dışında doğan 

partiler ise parlamentoda temsil olanağı bulamamış sınıfların oluşturduğu partiler olarak 
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adlandırılmıştır. Bu şekilde kurulan partilere en iyi örnek olarak İngiliz İşçi Partisi 

gösterilebilir (Turan, 2011: 189-90).    

Kurumsal teorilere göre seçim kanunları da siyasi partilerin oluşumunda doğrudan 

etkilidir. Dar bölge sisteminin benimsendiği Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde rekabet 

merkezde toplanır ve sistem genellikle iki parti olmak üzere çok az sayıda partinin varlığını 

teşvik eder. Nisbi seçim sistemi ise görece çok daha fazla siyasal partinin oluşumu için uygun 

bir zemini hazırlamaktadır. Seçim kanunlarının siyasal yaşamın diğer unsurları olan parti 

sayısı, katılım oranı, meşruiyet ve fayda gibi unsurları etkileme ihtimali vardır (Lijphart, 

1985). 

Her siyasal partinin kurumsal teoriye kurulacağı gibi genel bir yargıya varmak doğru 

değildir. Teori ile günümüzde modern otoriter ve totaliter siyasal rejimlerde siyasal partilerin 

ortaya çıkışı açıklanamaz. Bunun nedeni olarak bu rejimlerdeki siyasal partilerin ortaya 

çıkmasında parlamento ve seçimlerin etkisi yoktur. Bundan ötürü, bu rejimlerdeki ve diğer 

rejimlerdeki siyasal partilerin ortaya çıkışı diğer teorilerle açıklanabilir (Özbudun, 1974: 21; 

İnaç vd. 2007: 12). 

 İkinci teori, sosyal modernleşme teorisidir. Bu teoriye göre, siyasal partiler sosyal 

modernleşmenin sonucu olarak tarih sahnesine çıkmışlardır. Bu teoride iddia edilen, sosyo-

ekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde siyasal partilerin ortaya çıktığıdır. Sanayi toplumu ile 

tarım toplumu arasındaki temel fark, bilimsel ve teknolojik bilgi sayesinde bireylerin doğal ve 

sosyal çevre üzerindeki kontrolüdür (Huntington, 1971: 286). Modern topluma Sanayi 

Devrimi sonrası geçilmiştir.   İlk defa Sanayi Devrimi İngiltere’de ortaya çıkmış ve daha 

sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Sanayi Devrimi’nden önce İngiltere’de Tarım Devrimi 

yaşanmıştır. Tarım Devrimi, sanayileşme için gereken sermayenin önemli bir bölümünü 

karşılamıştır. Sanayi Devrimi’nin ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmasında en önemli etkenler 

arasında zengin kömür kaynakları
16
, gelişmiş ulaşım ve taşıma ağı, işgücü sermayesi yer 

almaktadır. Sanayi Devrimi, ülkeleri özellikle siyasi, sosyo-ekonomik yapılarını derinde 

etkilemiştir. Sanayi toplumu, iki veya daha fazla partinin iktidar için yarıştıkları toplum haline 

gelmiştir (Akagündüz, 2010: 371-377). Birçok ülkede siyasal partiler sosyo-ekonomik açıdan 

daha da gelişmiş bölgelerde daha önce ortaya çıkmışlardır. Örneğin, hem İngiltere’de hem 

ABD’de siyasal partilerin parlamento dışı örgütleri olan seçim komiteleri ilk kez sosyo-

ekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde kurulmuşlardır (Özbudun, 1974: 23).  

 Üçüncü teori kriz teorileridir. Kriz teorileri derken kastedilen “tarihsel durumdur”. Bu 

tarihsel durum, siyasal sistemin işlemesini ciddi olarak zorlamaktadır. Von Beyme’ye  (1985) 

göre üç tarihsel kriz, siyasal partilerin oluşumunda önemli etkilerde bulunmuştur; birincisi 

milliyetçilik ve bütünleşmenin öncü elitleri, millet oluşturma sürecinde siyasal parti olarak 

otaya çıkmışlardır; ikincisi hanedan mücadelelerinin sonucunda ortaya çıkan meşruiyet 

sorunları parti oluşumunu sağlamıştır; üçüncüsü de parlamenter demokrasinin faşizme 

dönmesiyle oluşan aşırı sağa olan güvensizlik merkez sağda bütünleşmeye ve solda sosyalizm 

ve komünizm olarak ikiye bölünmeye yol açmıştır.  

                                                           
16 İngiltere, yılda yarım milyon tonluk kömür üretimi ile tüm dünyanın ürettiğinin beş katı kömür rezervine sahipti. Akagündüz, 2010: 373.   
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Kriz teorileri meşruluk, bütünleşme ve katılım krizi olmak üzere üçe ayrılır. Meşruluk 

krizinin içeriğinde, ülkenin hangi güç ya da güçler tarafından yönetilmesi konusunda ortaya 

çıkan bir anlaşmazlık bulunmaktadır. Fransa İhtilali sonrası ülkede kurulan partiler ve 

Osmanlı’da İttihat ve Terakki Partisi’nin kuruluşu meşruluk krizine örnek verilebilir. Bu 

partilerin, monarşi yönetiminden halk egemenliğine geçişte bir mücadele verdikleri 

görülmektedir. Meşruluk krizinde siyasal partilerin mücadele verdikleri diğer bir nokta da 

vatanın bağımsızlığı için savaşan ulusalcı güçlerin sömürge uluslarına karşı çıkmalarıdır. Bu 

partiler, sömürge yönetimlerine karşı ulusal kurtuluş savaşı vererek kurulmuşlardır. 

Ülkemizde Cumhuriyet Halk partisi, bu duruma en iyi örnek olarak belirtilebilir. Bütünleşme 

krizi ise, ulus devletin oluşma sürecinde karşılaştığı güçlükleri ifade etmektedir. Ulus devlet 

içerisindeki etnik temellere dayalı farklı grupların, siyasette söz sahibi olmak veya kendi 

özlerini kuruyabilmek maksadıyla siyasal parti oluşumuna gitmeleri olarak da ifade edilebilir. 

Örneğin, I. Dünya Savaşı öncesi Avusturya-Macaristan Meclisi’nde etnik temellere dayalı 25 

parti bulunmaktaydı (aktaran, Özbudun, 1974: 25). Günümüzde de birçok ülkede etnik 

temellere dayalı olarak siyasal partiler kurulmaktadır. Katılma krizi, ülke yönetiminin siyaset 

katılmak isteyen kişi ya da sınıfların bu katılma taleplerini uygun bulmama durumunda ortaya 

çıkmaktadır (Özbudun, 1974: 26). Bazı sosyal bilimciler, siyasal katılmanın demokrasinin 

temel unsuru olduğunu iddia etmektedirler (aktaran Dalton, 2008: 76). Siyasal katılma, kimin 

ve niçin katıldığını ölçen siyaset bilimindeki araştırmaların büyük bir odak noktasını oluşturur 

(Cho vd. 2006: 977).Siyasal katılma, modernleşme sürecinin bir sonucu ve modern toplumun 

bir bileşeni olarak ortaya çıkan bir kavram olarak değerlendirilebilir (Sönmez, 2013: 403). 

Ülkemizden Demokrat Parti, katılma krizine en güzel örneklerdendir. Demokrat Parti, kırsal 

kesimin, ticaret ve tüccar sınıfının isteklerini yerine getirmek için ortaya çıkan bir partidir 

(Özbudun, 1974: 26).    

 

 SONUÇ   

 

Siyasal partiler, artık günümüzde demokratik sistemin işleyişini sağlayan, siyasetin 

odak noktasında yer alan ve demokrasinin vazgeçilmez, olmazsa olmaz unsurlarından biridir. 

Yöneten-yönetilen ilişkisi siyaset biliminin temelinde yer almaktadır. Siyasal partiler, bu 

noktada yöneten ile yönetilen arasındaki iletişimi sağlarlar. Bir başka ifade ile siyasal partiler, 

siyasi iktidarla ile vatandaşlar arasında köprü işlevi gören önemli bir kurumdur. Siyasal 

partilerin demokrasinin gelişmesinde, ilerleme kaydetmesinde önemli bir payı bulunmaktadır. 

Demokrasi ile yönetilen rejimlerde ancak siyasal partiler aracılığıyla siyasi iktidara 

gelinebilir. Bundan ötürü siyasal partiler, siyasette önemli bir konuma sahip oldukları 

görülmektedir. 

Tarihsel süreç incelendiğinde siyasal partilerin toplumdaki belli sınıfların, grupların 

çıkarlarını temsil ettikleri ve bu sınıfların isteklerini yerine getirmek için kuruldukları 

söylenebilir. Ülkeden ülkeye siyasal partilerin ortaya çıkış nedenleri farklılık gösterebilir. 

Bazı ülkelerde ekonomik gelişmeler, bazı ülkelerde etnik-dinsel çatışmalar, bazılarında da 

sınıflar arası çatışmalar diğer nedenlere göre daha ön planda olabilir. Tarihsel süreç analiz 

edildiğinde, ekonomik gelişmelerin sonucunda toplumsal yapıdaki değişiklikler, oy hakkının 
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genişlemesi, dinsel ve etnik bölünmeler, ideolojik anlaşmazlıklar, sınıflar arası çatışmalar, 

temsili ve sorumlu hükümet ilkesinin yerleşmesi, toplumun kim ya da kimler tarafından ve 

nasıl idare edileceği hakkındaki birlikteliğin bozulması, toplumsal sınıfların mecliste temsil 

olanağı bulamaması, siyasete katılmak isteyen grupların bu taleplerin olumsuz karşılanması 

gibi faktörlerden dolayı siyasal partilerin tarih sahnesine çıktıkları görülmektedir.  
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ÖZET: 7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden sonra Türkiye’deki Kürt sorununa ilişkin olarak, 

kamuoyunda en fazla yer işgal eden konulardan biri özyönetim konusudur. Ancak söz konusu 

seçimleri takip eden süreçte, özellikle PKK terör örgütü tarafından özyönetim gerekçesiyle başlatılan 

şehir savaşları, özyönetim konusunun terörle ilişkili çağrışımlarla yüklenerek zihinlerde pejoratif bir 

konum edinmesine yol açmıştır. Özyönetim hakları, çokkültürlü yaklaşım doğrultusunda Will 

Kymlicka tarafından etnik-kültürel çatışmaların çözümünde bir enstrüman olarak önerilmektedir. Bu 

çalışma da, aktüalitenin ötesine geçerek, özyönetim haklarının, Türkiye’nin en ciddi meselelerinden 

biri olan Kürt sorununun çözümü bağlamında uygun bir araç niteliği taşıyıp taşımadığını 

Kymlicka’nın kuramsal yaklaşımı temelinde değerlendirmektedir.  Bu değerlendirmenin yanında 

çalışmada, Kürt sorunuyla ilişkili olarak özyönetim haklarının Türkiye’nin siyasi istikrarı ve toplumsal 

bütünlüğü açısından içerdiği risk unsurları da tespit edilmektedir. Tespit edilen risk unsurlarının 

Türkiye’nin siyasi birliği ve toplumsal bütünlüğü açısından çözücü sonuçlara yol açabileceği 

saptamasından hareketle, etnik-kültürel çeşitliliği yönetmede özyönetime alternatif bir araç olarak, 

yeniden yapılandırılmış bir yurttaşlık yaklaşımı önerilmektedir. 
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GİRİŞ 

Türkiye’yi meşgul eden en ciddi meselelerden biri olan Kürt sorunu, kalıcı, nihâi ve köklü 

bir çözüme kavuşturulamadıkça, ülke açısından beşeri ve maddi kaynak kaybına, zaman 

kaybına neden olmaya devam etmekte, Türkiye’nin hamle gücünü zaafa uğratmaktadır. 

Özellikle 7 Haziran 2015 tarihli genel seçimlerden sonra Kürt sorununa ilişkin olarak, 

kamuoyunda en fazla yer işgal eden konulardan biri özyönetim konusudur. 7 Haziran 

seçimlerini takip eden süreçte, özellikle PKK terör örgütünün başlatmış olduğu şehir savaşları 

dolayısıyla ve bu savaşların gerekçesi olarak ilan edildiği için, özyönetim konusu zihinlerde 

pejoratif bir konum edinmiştir. Bu çalışmanın amacı, aktüalitenin ötesine geçerek, çokkültürlü 

yaklaşım doğrultusunda Will Kymlicka tarafından etnik-kültürel çatışmaların çözümünde bir 

enstrüman olarak önerilen özyönetim haklarının, Kürt sorununun çözümü bağlamında uygun 

bir araç niteliği taşıyıp taşımadığını Kymlicka’nın kuramsal çerçevesi temelinde 

değerlendirmek, siyasi istikrar ve toplumsal bütünlük açısından öz yönetim haklarının 

Türkiye’deki Kürt sorunu açısından içerdiği risk unsurlarını belirlemek ve söz konusu risk 

unsurlarının gerekli kılması halinde, etnik-kültürel çeşitliliği yönetmede yararlanmak üzere 

alternatif araç önerisinde bulunmaktır. 

Çalışmanın söz konusu amacı doğrultusunda öncelikle, Kymlicka tarafından özyönetimin 

bir çözüm enstrümanı olarak sunulduğu etno-kültürel meselelere uygunluğunu belirlemek 

üzere Kürt sorununun mahiyeti, tanımlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte 

ortaya konmaya çalışılacaktır. Daha sonra, Kymlicka’nın kendi teorik yaklaşımı çerçevesinde, 

hangi tür topluluklar için özyönetimi fonksiyonel bir araç olarak ele aldığına ve özyönetimin 

bir mekanizma olarak işe yarayabilmesi için işaret ettiği noktalara değinilerek, Kürtlerin, 

Kymlicka’nın işaret ettiği kategoride bir topluluk olarak ele alınmalarına imkân verecek 

niteliklere sahip olup olmadıklarını değerlendirmek üzere ne tür bir topluluk oldukları 

betimlenecektir. Böylelikle Kürt meselesi bağlamında özyönetim hakkı talebinin 

uygunluğunun belirlenmesinin ardından, Kürt meselesiyle ilişkili olarak özyönetim haklarının 

Türkiye’nin politik istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından bünyesinde barındırdığı riskler 

tespit edilerek, tespit edilecek risklerin önem derecesinin yüksek olması durumunda etnik-

kültürel çeşitliliği yönetmede alternatif araç önerisinde bulunulacaktır. 

1. KÜRT SORUNUNU TANIMLAMA MESELESİ 

Bir sorunun sağlıklı bir biçimde yönetilmesi ve köklü bir biçimde çözüme 

kavuşturulabilmesi, öncelikle o sorunun doğru bir biçimde tanımlanmasına ve doğasının, 

aslına uygun bir şekilde ortaya konmasına bağlıdır. Kürt sorunu gibi tarihsel derinliği ve 

toplumsal kapsayıcılığı büyük olan bir mesele için, işaret edilen husus özellikle geçerlidir. 

Kürt sorununun tanımlanmasına ve algılanmasına ilişkin çarpıklıklar, soruna dair getirilecek 

çözüm önerilerinin zeminini tahrip edecektir. 

Kürt sorununu tanımlama girişimlerince dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. 

Öncelikle sorunun tanımlanmasında ve doğasının, aslına uygun bir biçimde ortaya 

konmasında indirgemecilik tuzağına düşmemek gerekir. Kürt meselesi tek boyutlu bir mesele 
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değildir. “Kürt sorunu; etnik, kültürel, hukuki, siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik 

boyutları olan karmaşık bir sorundur (Kurban ve Yolaçan, 2008: 11).”  

Aktüaliteden ve sıcak gündemden hareketle meseleyi ele almak, yaşanmışlıklardan ve 

acılardan itibaren sorunu değerlendirmek de, duygusal yaklaşımların ve güvenlikçi 

söylemlerin ön plana çıkmasına yol açarak, Kürt meselesinin asli hüviyetiyle anlaşılmasını ve 

yapıcı bir müzakere ortamının tesis edilmesini güçleştirecektir. Türkiye zaten, etnik ve ulusal 

azınlıklarca ifade edilen talepleri güvenlik eksenli değerlendirme ve ulusal güvenlik 

söylemine gereğinden fazla yer verme konusunda güçlü bir eğilim sahibidir (Kaya, 2006: 55). 

Kürt meselesine ilişkin tartışmalarda sıcak çatışmalardan hareketle yoğun bir güvenlikçi dile 

başvurulması, sorunun doğasının, aslına uygun olarak kavranması üzerinde çarpıtıcı bir etkide 

bulunmakta ve soruna ilişkin soğukkanlı bir müzakere dilinin kurulmasını da 

güçleştirmektedir. Yine güvenlik söylemiyle ilintili biçimde sıklıkla başvurulan “dış güçlerin 

emelleri”, “dış güçlerin emellerine alet olma” gibi açıklama çerçeveleri de Kürt sorununun 

tarihsel ve toplumsal boyutları itibariyle derinlemesine anlaşılmasında çok sınırlı bir işleve 

sahiptir. 

Kürt sorununun tanımlanmasına ilişkin olarak sıklıkla yapılagelen hatalardan biri de 

sebeplerle sonuçları yer değişimine uğratmaktır. Bu durumun yaygın bir örneği Kürt sorununu 

terör sorunu olarak nitelendirmektir. Oysaki terör sorunu sadece bir sonuçtur. Kürt sorunu 

PKK ile başlamadığı gibi PKK ile kayıtlı da değildir. PKK terörü tamamen sona erdirilse dahi 

Kürtlerin talepleri ve çözülmesi gereken sorunları olacaktır.  

Kürt sorununu ele alırken, etnik mahiyet arz eden ve kimliğe dair bir sorunla meşgul 

olunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Doğu Ergil (Kılıç, 2013: 13)’e göre “Kürt sorunu, 

Kürtlerin özgün bir kültür kümesi olarak kabul edilmemesi ve devletin benimsediği resmi 

kimlik olan Türklük ile uyuşmaması nedeniyle ortaya çıkan uygulamalar sürecinde oluşmuş 

bir sorundur.” Bu bağlamda, saf politik kavramlarla meseleyi anlamaya çalışmak, sorunun 

adalete ve hakkaniyete ilişkin taşıdığı normatif boyutu gölgeleyebilir. Normatif boyutu göz 

ardı eden böylesi eksikli bir bakış da, sorunun çözümüne yönelik önerilerin adalet ve 

hakkaniyet açısından tatmin edici olmamasına yol açacaktır. 

Cumhuriyet dönemi devlet söyleminde ise Kürt sorunu, Mesut Yeğen (Yeğen, 2015: 

222)’in tespitiyle, “saltanat ve hilafet özlemi olarak ‘irtica’, modernlik öncesi toplumsal 

biçimlerin direnişi olarak ‘aşiret ve eşkıya’, başka devletlerin tezgâhı olarak ‘ecnebi 

kışkırtması’ ve nihayet iktisadi bir durum olarak ‘bölgesel geri kalmışlık sorunu’ olarak 

yeniden kuruldu. Bütün bu yeniden kurulma biçimlerinde değişmeyen, Kürt sorununun etno-

politik mahiyetine yönelik istikrarlı suskunluktu.” Diğer bir deyişle Yeğen (Yeğen, 2015: 

20)’e göre, “Kürt meselesi, devlet söyleminde, etno-politik mahiyet arz eden bir toplumsal 

sorun değil, ‘irticayla’, ‘aşiretlerin ve eşkıyaların modern ve merkezi devlet iktidarına 

direnciyle’, ‘başka devletlerin kışkırtmasıyla’, ya da ‘bölgesel geri kalmışlıkla’ ilgili bir 

toplumsal sorundu.” Yani Kürt sorununun ifade edilmesinde, farklı türden toplumsal 

sorunlara ilişkin kavram setlerine başvurulmakta, etno-politik bir soruna dair kavramlar 

kullanılmamaktaydı. 
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Will Kymlicka (Kymlicka, 2015: 22-25), Batılı liberallerin de etnik-kültürel çatışmayı 

derinlerde yatan bir soruna bağlı yan ürün olarak değerlendirdiklerini ve söz konusu sorunun 

çözüme kavuşmasıyla birlikte etnik-kültürel çatışmanın da doğrudan çözümlenmiş olacağını 

savunageldiklerini belirtir. Bir kısım liberal, sorunu demokrasi ve hukuk düzenindeki 

eksikliklere bağlarken, başka bazıları, sorunu modernleşme ve ekonomik refaha bağlı bir geri 

kalma sorunu olarak görmüş, liberallerin bir diğer bölümü sorunun demokrasinin gereği olan 

hoşgörü ve karşılıklı saygı alışkanlıklarının yerleşmemiş olmasından kaynaklandığını ileri 

sürerken, bazı liberaller ise soruna, yabancıların içişlerine müdahalesi ve yabancı ajan 

provokatörlerin kışkırtmasının yol açtığını savunmuşlardır. Bu yaklaşıma göre, sorunun 

kökeninde yatan faktörler ortadan kalktığında etnik-kültürel çatışma da kendiliğinden ortadan 

kalkacaktır. Söz konusu yaklaşımı savunanların varlığı açısından Türkiye de bir istisna 

değildir. Türkiye’deki Kürt sorununa uyarlandığında, bu yaklaşıma göre, Türkiye’deki Kürtçe 

konuşanların talepleri göz ardı edilebilir; çünkü hakiki demokrasi, ekonomik gelişme ve 

hukuk düzeni tam anlamıyla yerleştiği zaman “gerçek” sorunun yan ürünü olan bu talepler 

ortadan kalkacaktır. Sürecin bu biçimde işleyeceğine ilişkin, Batılı demokrasilerin en küçük 

bir kanıt bile sağlamadıklarına işaret eden Kymlicka’ya göre, “etnik-ulusal kimliklerin 

ciddiyetini görmeme ya da inkâr etme”, Batılı demokrasilerin sürekli yineledikleri ve pek çok 

kere kötü sonuçlarını deneyimledikleri bir hatadır. Bu noktada şu hususu özellikle belirtmek 

gerekir ki, Türkiye’deki Kürt sorununun tanımlanması, doğasının anlaşılması ve soruna 

yönelik kalıcı, adil ve hakkaniyetli çözüm önerilerinin geliştirilmesinde de, söz konusu hataya 

dair bir farkındalığın olması büyük bir önem taşımaktadır. 

2. KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİ DÜZENLEME YÖNTEMİ OLARAK ÖZYÖNETİM 

HAKLARI 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 41), bir devlet içerisinde birden fazla ulusun birlikte 

yaşamasının, kültürel çeşitliliğin kaynaklarından biri olduğunu belirtir. Ancak Kymlicka’nın 

“ulus” kavramına verdiği anlama dikkat etmek gerekir. Onun buradaki kullanımında “ulus, 

belirli bir toprak parçası ya da yurtta yaşayan, ayrı bir ortak dili ve kültürü olan, az ya da çok 

kurumsal olarak olgunlaşmış, tarihsel bir cemaat anlamına gelir.” Sosyolojik anlamdaki bu 

kullanılışıyla ulus, halk ya da kültür kavramıyla yakın bir ilişki içerisindedir. Nitekim 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 52-53) kültürü, ulus ya da halk ile eşanlamlı olarak kullandığını 

ifade eder. Birden fazla ulusun yan yana yaşamasından kaynaklanan bu kültürel çeşitlilik 

biçiminde, azınlıkta kalan kültürler, Kymlicka’nın adlandırmasıyla “ulusal azınlıklar”, genel 

olarak çoğunluk kültürüne karşı kendilerini korumak isterler ve ayrı toplumlar olarak kendi 

varlıklarını sürdürmek amacıyla çeşitli özerklik ya da özyönetim biçimleri talebinde 

bulunurlar (Kymlicka, 2015: 40). 

Özyönetim taleplerinin yaygın biçiminde siyasi güç, ulusal azınlık üyelerinin tarihsel 

yurtları ya da topraklarıyla örtüşecek şekilde politik bir birime devredilmektedir. Böylece 

politik güç üzerinde esas olarak ulusal azınlık üyelerinin denetimi söz konusu olmaktadır 

(Kymlicka, 2015: 71). Bu bağlamda federalizm, özyönetim taleplerini tanımanın bir yolu 

olarak öne çıkmaktadır. Federalizmde güçler, merkezi hükümetle eyalet, bölge, kanton 

şeklindeki bölgesel alt birimler arasında paylaştırılır. Ulusal azınlıkların yoğun olarak 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3265 
 

bulundukları coğrafyalarda, federal alt birimlerin sınırları, ulusal azınlıkların bu alt 

birimlerden birinde çoğunluğu teşkil edebileceği biçimde çizilebilir. Böylelikle federalizm, 

azınlığın, büyük toplumdan özerk bir biçimde, belli alanlarda karar alma yetkisini güvence 

altına alır. Bu da, ulusal azınlık için yaygın bir özyönetime imkân verebilir (Kymlicka, 2015: 

67). Ancak vurgulamak gerekir ki, federalizmin bir özyönetim mekanizması olarak işe 

yarayabilmesinin koşulu, ulusal azınlığın, federal bir alt birimde çoğunluğu teşkil etmesidir 

(Kymlicka, 2015: 70). 

3. OTANTİK BİR TOPLULUK OLARAK KÜRTLER 

Türkiye’de azınlık tartışmaları gündeme geldiğinde Lozan Antlaşması’na atıfta bulunmak, 

yaygınlık gösteren bir yaklaşımdır. Ancak azınlık kavramı sadece Lozan’da ifade edildiği gibi 

hukuki ve siyasi özelliklerle sınırlı bir kavram değildir (Kaya ve Tarhanlı, 2006: 7). Azınlık 

kavramı hukuki ve siyasi anlamlarının yanında sosyolojik bir anlam da taşımaktadır. Bir grup, 

siyasi, sosyal, medeni ve/veya kültürel haklar açısından çoğunluk karşısında dezavantajlı bir 

durumda olması ve bu bağlamda çoğunluk karşısında bir çeşit grup dayanışması ve aidiyet 

bilinci geliştirmesi halinde, sosyolojik açıdan azınlık olarak nitelendirilebilir (Kaya, 2006: 

58). Dolayısıyla, yalnızca siyasi ve hukuki içerikle sınırlı bir yaklaşımın, sosyolojik bir 

kavrayış önünde engel teşkil ederek, toplumsal boyutların üzerini örtmesine karşı dikkatli 

olmak gerekir. 

Cumhuriyet döneminde Kürtler kural olarak, Türklük eksenli inşa edilen vatandaşlık 

çerçevesinin içinde kabul edilmişler, resmî algıda müstakbel Türkler olarak bir konum 

edinmişlerdir (Bayri, 2011: 155-156). Ancak ülkenin otokton bir halkı olarak Kürtler, zaten 

ülkenin bir parçası olduklarından dolayı eski kimliklerini koruyup sürdürmeyi tercih 

etmişlerdir (Kılıç, 2013: 14). 

Kürtlerin ülkenin otantik bir topluluğu olmaları, etno-politik bir mesele olarak Kürt 

sorununun çözümüne yönelik olarak kullanılan araçlardan biri olarak asimilasyon siyasetinin 

büyük ölçüde başarısız olmasında etkili olan tarihsel-toplumsal faktörlerden biri olmuştur. 

Balkanlar’dan ve Kafkasya’dan Anadolu’ya göç etmek mecburiyetinde kalan Müslüman 

topluluklara benzer bir biçimde Kürtler de asimilasyon üzerinden Türklüğe davet 

edilmişlerdir. Ancak göç nedeniyle yeni vatan edinen topluluklarda sıklıkla görülen 

asimilasyona yatkınlık durumu Kürtlerde o kadar güçlü olmamıştır. Bu hal, kısmen de olsa, 

Kürtlerin yaşadıkları yerlerdeki kadim varlıklarıyla da ilgilidir. Bugün yaşadıkları yerlerin 

kadim sakinlerinden olan Kürtler, buralara savaşın zorunlu kıldığı ya da sanayileşmeye bağlı 

bir göçle yerleşmiş değillerdir. Otantik bir topluluk olmalarıyla birleşen nüfus büyüklüğü de 

Kürtlerin asimilasyona karşı dirençli olmasında etkili olmuştur. Kürtlerin toplam nüfus 

içindeki önemli sayılabilecek payının yanı sıra Fırat’ın doğusunda yer alan birçok ilde Kürt 

nüfusun oranı yüzde ellileri oldukça aşmaktadır. Dolayısıyla meskûn olunan belirli bir 

bölgeyle bu bölge üzerinde yaşayan sayıca büyük bir nüfusun örtüşmesi, Kürtleri dil ve toprak 

birliğine sahip olan bir etnik topluluk kılmaktadır (Yeğen, 2008: 46-48). Kürtlere ilişkin 

olarak belirtilen bu tespitler, Kürtlerin, Kymlicka’nın yaklaşımı çerçevesinde, özyönetim 

talebinde bulunabilecek bir topluluk olma niteliklerini haiz olduklarını göstermektedir. 
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4. SİYASİ İSTİKRAR VE TOPLUMSAL BÜTÜNLÜĞE İLİŞKİN RİSKLER 

AÇISINDAN ÖZYÖNETİM HAKLARI VE KÜRT MESELESİ 

Dünyanın pek çok bölgesinde, ulusal azınlıklara özyönetim hakları tanınmasının siyasi 

istikrar ve milli güvenlik açısından tehditkâr nitelik taşıyan tehlikeli bir girişim olarak 

değerlendirilmesi, yaygın bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım doğrultusunda, sadakatsizlik ve ayrılık 

endişesi de özyönetim taleplerine karşı çıkılmasının temel nedenlerini oluşturmaktadır 

(Kymlicka, 2015: 19). Türkiye’deki Kürt meselesine ilişkin tartışmalarda da ayrılma, 

bölünme, parçalanmaya ilişkin kaygılar sıklıkla dile getirilmektedir. Söz konusu kaygılar, 

özyönetim haklarının siyasi istikrar ve toplumsal bütünlük açısından içerdiği risklerin 

incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Kürt meselesiyle ilişkili olarak özyönetim 

haklarının içerdiği üç risk unsuruna işaret edilebilir. 

4.1. Kürt Meselesinin Sınırötesi Boyutu 

Kürtler, nüfus olarak Türkiye, İran, Irak ve Suriye olmak üzere temel olarak dört ülkeye 

dağılmış bir halde yaşamaktadırlar. Bu durum, Kürt meselesine sınırötesi bir boyut 

kazandırmakta ve Kürt kartını, hem bölgesel düzeyde, söz konusu nüfusu barındıran komşu 

devletlerin birbirlerine karşı istikrarsızlaştırıcı bir faktör olarak kullanabilecekleri, hem de 

bölgeye ilişkin daha büyük ölçekli güç ve nüfuz mücadelelerinde yararlanılabilecek 

uluslararası bir enstrüman haline getirmektedir. Bu hâl ise, Kürt meselesi bağlamında dile 

getirilen taleplerin kuşkuyla ve endişeyle karşılanmasında etkili olmaktadır. 

Mevcut fiili durumda Türkiye’nin güney sınırında yaşanan, Irak’taki politik istikrarsızlık 

ve Suriye krizi, Kürt meselesinin sınırötesi boyutunu, talep edilen özyönetim hakları açısından 

reel bir risk unsuru haline getirmektedir. Türkiye’nin güneydoğusundaki illerin bir bölümünü 

de içeren bir özyönetim kurulması halinde, söz konusu özyönetim, sınırın Irak tarafında, 

anayasal düzeyde varlığı olan Mesut Barzani yönetimindeki Irak Kürdistan Özerk Bölgesi ile 

komşu olacak, sınırın Suriye tarafında ise iç savaş dolayısıyla yaşanan parçalanma sürecinde 

PYD’nin kontrolüne geçen bölge ile sınırdaş olacaktır. Böylesi bir bölgesel uluslararası 

konjonktür ise, bağımsız bir Kürt ulusal devletinin kurulmasına yönelik milliyetçi duyguları 

alevlendirerek ayrılıkçı eğilimleri güçlendirebilir. Bu ise Türkiye’nin siyasi istikrarı ve 

toplumsal bütünlüğü açısından geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. Dolayısıyla, 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 22)’nın deyişiyle “istikrarlı ve barışçı bir uluslararası bağlamın 

yokluğu”, özyönetim taleplerini Türkiye açısından müzakere bile edilemez kılmaktadır. 

4.2. Katmanlı Yurttaşlık 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 302)’ya göre, “özyönetim hakları yurttaşlığın bütünleştirme 

işlevine çok ciddi bir meydan okuyuştur.” Büyük siyasi topluluk bağları üzerinde zayıflatıcı 

bir etkide bulunma riski taşıyan özyönetim haklarının söz konusu olması durumunda, büyük 

siyasi topluluğun varlığı koşullu bir hâl alır. Yani özyönetim hakları sonucunda, özyönetim 

güçlerine ve kendi siyasi topluluğuna sahip ulusal azınlık, kendi siyasi topluluğunun temel 

birim olduğunu ileri sürebilir. Böyle bir durumda geniş siyasi topluluk değerler ve otorite 

açısından türevsel bir hüviyete bürünür (Kymlicka, 2015: 302-303). 
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Özyönetim haklarının söz konusu olduğu bir politik yapıda, Derek Heater (Heater, 2007: 

144-145) tarafından işaret edilen “katmanlı yurttaşlık” ve “katmanlı bir yapı” söz konusudur. 

Katmanlı yurttaşlık, merkezi devlet ve eyalet düzeyinde olmak üzere ikili bir yurttaşlık 

statüsünü ifade eder. İktidarın üst ve alt düzeyler arasında paylaşıldığı böylesi bir katmanlı 

yapıda, yurttaşlık karmaşık bir hale bürünür. Çünkü katılım, kimlik ve bağlılığın her iki 

düzeye de uyarlanma zorunluluğu vardır. Katmanlı bir yapıda anayasa, faaliyetlerin katmanlar 

arasındaki paylaşımını açık bir biçimde yapmalıdır. Katmanlar arasında yurttaşlarca kabul 

edilebilir bu tür bir dengenin oluşturulamaması, devletin istikrarsızlaşmasına, hatta 

parçalanmasına yol açabilir. 

Katmanlı yurttaşlık durumunda yurttaş iradesinin çifte kimlikli olmasından dolayı her iki 

kimliğin de birey tarafından kendi rızasıyla benimsenmesi ve her iki kimliğin de birey 

tarafından hissedilebilecek biçimde politik sistem tarafından eksiksiz biçimde tanınması, 

siyasi istikrar açısından bir gerekliliktir. Ancak çifte kimliğin sürdürülebilirliği, yalnızca 

anayasa hükümleri ve hükümet politikalarıyla sağlanamaz. Katmanlı yurttaşlığın siyasi 

istikrarsızlığa yol açmaması bakımından yurttaşın her iki katmana da fiili olarak bağlılık 

göstermesi çok önemlidir. Bağlılık dengesinde özyönetim hakkının cari olduğu siyasi birim 

lehine bir bozulma, merkezi otoriteyi zayıflatacaktır. Yerel düzeydeki güçlü bağlılık özellikle 

etnik kültürel farklılık tarafından desteklendiğinde ise geniş siyasi topluluğun bütünlüğü 

açısından tehditkâr bir durum ortaya çıkmaktadır (Heater, 2007: 145-146). 

Etno-politik bir mesele olarak Kürt sorunu bağlamında gündeme getirilen özyönetim 

hakları açısından da, yurttaşlığın bütünleştirme işlevine ilişkin değinilen tahrip edici etkiler 

geçerlidir. Etnik kültürel farklılık çerçevesinde katmanlı bir yapının kurulması durumunda 

oluşacak katmanlı yurttaşlık, yurttaşların dar veya geniş hangi siyasi topluluğa aidiyet 

hissedeceklerine dair potansiyel olarak çatışma doğurucudur. Böylesi bir yurttaşlığın ise, 

toplumsal bütünlüğü tesis etme yönünde işlev görmesi bir yana toplumsal bütünlük açısından 

çözücü bir unsur haline gelmesi yüksek bir olasılıktır. 

4.3. Etnikleşmenin Artması 

Grup farkına dayalı kolektif bir hak olarak özyönetim hakları, Yeğen (Yeğen, 2008: 53)’in 

tespitiyle, Kürtlerin, Kürtlüğün içine daha fazla çekilip, içinde yer aldıkları siyasi birlikten 

daha da ayrışmalarına yol açabilir. Dolayısıyla özyönetim hakları, Füsun Üstel (Üstel, 1999: 

33)’in işaret ettiği “etnik tuzağa dönüşme” olasılığını bünyesinde barındırmaktadır.  

Dominique Schnapper (Schnapper, 2005: 516)’in işaret ettiği üzere, etnik düzen 

kurulduğunda bireylerarası ilişkiler, çokboyutluluğunu yitirerek sadece etnik boyuta 

indirgenirler. Böylesi bir düzende kimlikler de, çoklu olma özelliklerini, yani tarihsel şartlar 

ve muhataplar bağlamında yeniden kurulma ve yeniden yorumlanma özelliklerini kaybederek, 

yalnızca etnikliğe indirgenirler. Etnik toplulukların varlığının kamu politikalarıyla 

kurumsallaştırılması etnik aidiyetlerin pekiştirilmesine ve sabitlenmesine yol açabilir 

(Schnapper, 2005: 410-411). Schnapper (Schnapper, 1995: 107)’in saptamasıyla “kamu 

yaşamının etnikleştirilmesi” ise, ulusal birimi zayıflatabilecek bir faktördür. 
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Bugünkü mevcut durumda Türkiye, Kürt meselesi dışında kendisini ciddi anlamda meşgul 

edecek etnik bir sorunla karşı karşıya değildir. Bu bağlamda, Kürt sorunu dışarıda bırakılırsa, 

etnik meselelerin halli açısından Cumhuriyetin ulus-inşa sürecinin etkin bir şekilde çalıştığı 

söylenebilir. Dolayısıyla gelinen noktada Kürt sorunu temelindeki mücadelenin tarafları 

olarak analitik bakımdan (önemli sayıda Kürt de ülkenin politik birliğiyle bütünleşmiş 

olmasına rağmen) ikili bir kategori görünümü ortaya çıkmıştır ki, bu görünüm özyönetim 

haklarını siyasal istikrar ve toplumsal bütünlük açısından kırılgan bir zemin haline 

getirmektedir. Geniş siyasal birimin böylesi bir ikili yapıdan oluşması halinde, toplulukları 

ayıran etnik sınırların daha da belirginleşip istikrar kazanması ve iki grubun karşılıklı 

konumlarının siyasal bütünlük açısından tehlikeli bir hale dönüşmesi riski doğmaktadır. 

Anayasa hukukçularının, iki kendilikten oluşmuş federasyonların en hassas federasyonlar 

olduklarına işaret etmeleri, söz konusu riskli durumun bir tespiti olarak okunabilir 

(Schnapper, 1995: 131). 

Federalizm, kökendeki siyasal projenin ayrılmaz bir bileşeni olması halinde ancak, siyasi 

istikrarı temin edebilmiştir. Dolayısıyla kuruluş anında federatif bir yapıda biçimlenen 

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Güney Savaşı’nın neden olduğu sarsıntılara rağmen 

varlığını sürdürmüştür (Schnapper, 1995: 151). Türkiye açısından bakıldığında, özerklik ya da 

özyönetim esasına dayalı kanton ya da eyalet temelli bir politik örgütlenme, kökendeki siyasal 

projenin bir parçası değildir. Üstelik Schnapper (Schnapper, 1995: 151)’in saptamasına göre 

“federalizm, şiddetli çatışmalarda karşı karşıya gelmiş halkların ortak yaşamını 

örgütleyememiştir hiç.” 1984 yılında PKK’nın terör eylemlerine başlamasından bu yana 

süregelen silahlı mücadele süreci de Kürt meselesi temelinde bir çatışma tarihinin oluşmasına 

yol açmıştır. Dolayısıyla böyle bir arka plan üzerinde tesis edilecek etnik temelli bir 

özyönetim, politik istikrarı ve toplumsal bütünleşmeyi zayıflatma yönünde risk taşımaktadır. 

Kürt sorunuyla ilişkili olarak özyönetim haklarına dair değinilen üç risk unsuru 

çerçevesinde değerlendirildiğinde özyönetim haklarının, Türkiye’nin siyasi birliği ve 

toplumsal bütünlüğü açısından çözücü sonuçlara yol açabileceği tespitinde bulunulabilir. 

Dolayısıyla Türkiye, siyasi birlik talepleriyle Kürt sorununun çözümü yönünde dile getirilen 

taleplerin uzlaştırılması, diğer bir deyişle, politik bütünlüğüne zarar vermeden Kürt 

meselesinin çözümü yönünde atılacak adımlar konusunda alternatif araçlara başvurmak 

durumunda kalmaktadır. 

5. ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİMİNDE ALTERNATİF ARAYIŞLARI: 

YURTTAŞLIĞA YENİDEN BAŞVURU 

Türkiye, etno-kültürel çeşitliliği yurttaşlık vasıtasıyla yönetme yoluna gidebilir. Ancak bu 

noktada dikkate alınması gereken belli hususlara işaret etmekte yarar vardır. Bhikhu Parekh 

(Parekh, 2002: 435)’in belirttiği üzere, siyasi topluluk ile yurttaşlar arasındaki bağlılık, doğası 

gereği karşılıklıdır. Yani, siyasi topluluğun yurttaşlara bağlı olması durumunda yurttaşlar da 

siyasi topluluğa bağlanırlar. Bunun gibi, aidiyet duygusu için de aynı durum söz konusudur. 

Dolayısıyla yurttaşların siyasi topluluğa karşı aidiyet duygusu geliştirebilmeleri için, siyasi 

topluluğun, çeşitlilikleri içerisinde onlara değer verip koruması ve bu anlayışı politikalarına, 

işleyişine, yapısına ve kendini tanımlama biçimine yansıtması gerekir. Büyük politik yapının, 
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Kymlicka (Kymlicka, 2015: 315)’nın deyişiyle “kimliğin besleneceği bir bağlam” olarak 

görülmesi bu yapıya bağlılığın koşuludur. Bu bağlamda, yurttaşlık, farklı aidiyet biçimleriyle 

çatışmanın yaşandığı bir gerilim alanı (Üstel, 1999: 55) haline gelmemelidir. Dolayısıyla, 

yurttaşlığın, etno-kültürel çeşitliliğin yönetilmesinde yararlı bir araç işlevi görebilmesi için, 

işaret edilen hususları dikkate alan bir yaklaşım çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına 

ihtiyaç vardır.  

 

5.1. Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılması 

1924 anayasasının 88. Maddesinde Türk, “Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin 

vatandaşlık bakımından herkese ‘Türk’ denir.” biçiminde, 1961 anayasasının 54. maddesi ile 

1982 anayasasının 66. maddesinde ise, “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 

Türk’tür.” biçiminde tanımlanmıştır (Gözübüyük, 2005: 71,125,252). Ancak belirtilen 

maddelerde biçimsel düzeyde, bir arada tutan bağ olarak etnikliğe vurgu yapılmaması, fiili 

uygulamanın da aynı şekilde gerçekleşmesi sonucunu doğurmamıştır. Fransız sözleşmeci ulus 

anlayışından esinlenilerek kitabî olarak siyasi-hukuki bir kategori şeklinde formüle edilen bu 

yurttaşlık anlayışı, uygulamada Alman modelindeki gibi kan bağı, ırk, etnik aidiyet ya da 

kültür temelli bir milliyetçilikle sürekli bir ilişki içinde olmuştur. Bu doğrultuda, ulusun 

geçmişe dönük inşasında, Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi gibi kurgularda görüldüğü 

gibi, etnik aidiyet olarak Türklüğün öne çıkmasına tanık olunmuştur (Kentel vd., 2009: 21). 

Milli Mücadele yıllarının ardından kurulan yeni rejimin konsolidasyonuna paralel olarak Türk 

milliyetçiliği vurgusunda bir artış gerçekleşmiştir (Özbudun, 1998: 153). Bu durumun 

yansımalarını Cumhuriyetin kurucu kadrolarının konuşmalarında da görmek mümkündür. 27 

Nisan 1925 tarihinde Türk Ocakları Merkezi’nde yaptığı konuşmada İsmet İnönü şunları ifade 

eder (Şahin, 2006: 124): “Biz açıkça milliyetçiyiz… ve milliyetçilik bizim yegane birlik 

unsurumuzdur. Türk ekseriyetinde diğer unsurların hiçbir nüfuzu yoktur. Vazifemiz Türk 

vatanı içinde Türk olmayanları behemehâl Türk yapmaktır. Türklere ve Türklüğe muhalefet 

edecek anasırı kesip atacağız. Ülkeye hizmet edeceklerde aradığımız her şeyin üzerinde Türk 

olmalarıdır.” Erken Cumhuriyet döneminde Adalet vekilliği görevi de yapmış olan, 

Kemalizmin ilk ideologlarından Mahmut Esat Bozkurt, devlet işlerinde görevlendirileceklerle 

ilgili olarak şöyle konuşur (Yıldız, 2001: 210): “Türk devlet işlerini Türk’ten başkasına 

vermeyelim… Türk devlet işlerinin başına öz Türk’ten başkası geçmemelidir… Yeni Türk 

Cumhuriyetinin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır. Türk’ten başkasına 

inanmayacağız.” Yurttaşı, kültürel/etnik bir topluluğun parçası olarak kabul eden anlayış, 

Füsun Üstel (Üstel, 2014: 325)’in dönemin ders kitaplarına dair incelemelerinden hareketle 

tespit ettiği üzere, 1950’lere kadar egemenliğini sürdürmüştür. Ulus-devletin inşa sürecinde 

olduğu gibi, 12 Eylül 1980 sonrası dönemde ulus-devletin yeniden konsolidasyonu sürecinde 

de, etno-kültürel farklılıkların göz ardı edildiği kültüralist yaklaşım, makbul yurttaş profili 

üzerinde belirleyici bir rol oynamıştır (Üstel, 2014: 328). Yurttaşlığın, çoğunlukta olan etnik 

topluluğa ilişkin yüceltici bir milliyetçilikle tahkim edilmesinin sonucu ise, esin kaynağı olan 

Fransız sözleşmeci ulus anlayışının geçersizleşmesi ve dolayısıyla kendisinden beklenen 

işlevleri yerine getirememesi olmuştur (Üstel, 1999: 148). 
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Etno-politik bir mesele olarak Kürt sorununun çözümü çerçevesinde, bağlılık ve aidiyetin 

köklü bir biçimde tesis edilmesine yönelik olarak, yurttaşlığın verimli bir işlev görebilmesi 

için öncelikli olarak mevcut yurttaşlık anlayışının sorunlu yanlarının giderilmesine ihtiyaç 

vardır. Dauenhauer (Dauenhauer, 2001: 95)’in belirttiği gibi, yurttaşlığın bizatihi kendisi, 

tarihsel süreç içerisinde, politik hayatın gerçekleştiği maddi ve kültürel ortamdaki 

değişikliklere cevap üretmek üzere oldukça değişmiştir. Dolayısıyla Türkiye, ihtiyacı 

doğrultusunda yurttaşlığı yeniden yapılandırabilir. Bu bağlamda, yeni yurttaşlık anlayışının 

tesisinde etno-kültürel gönderimlerden sakınılmalı ve bu anlayış anayasa başta olmak üzere 

tüm yasal mevzuata yansıtılmalıdır. Üstel (Üstel, 1999: 152)’in işaret ettiği üzere, “yurttaşlık 

tarifinin kültürel başvurularla donatıldığı oranda ‘öteki’ler açısından dışlayıcı bir özellik 

taşıdığı kültürel yurttaşlık anlayışı, bir yurttaşlar topluluğunun ortaya çıkmasında önemli bir 

engel oluşturmaktadır.” Dolayısıyla yeni bir yurttaşlık tanımı, kapsayıcı olmalı ve 

çoğulculuğu gözeten bir yaklaşımla yapılmalıdır. Etnik nitelikli ya da etnik çağrışımı olan 

ifadelerden yurttaşlığın tanımında özenle kaçınılmalıdır. 1982 anayasasının 66. maddesinde, 

daha önceki 1924 ve 1961 anayasalarıyla süreklilik içerisinde, Türk’ün, vatandaşlık bağını 

ifade etmesi, mevcut yurttaşlık tanımını Kürt sorununun çözümü bağlamında sürdürülebilir 

kılmamaktadır. Çünkü yurttaşlığın fiili uygulanışına ilişkin tarihsel süreç, kitabî tanımı 

anlamsızlaştırmış ve uyandırdığı çağrışımlarla, mevcut yurttaşlık tanımının kullanımının 

sosyo-psikolojik zeminini tahrip etmiştir. 

Ergun Özbudun (Özbudun, 1998: 151-153), Erzurum Kongresi beyannamesi, Sivas 

Kongresi beyannamesi, Misak-ı Milli gibi Milli Mücadele’nin temel belgelerinden hareketle, 

Milli Mücadele yıllarına egemen olan çoğulcu siyasal söyleme dikkat çeker. Belirtilen temel 

belgelerde, Türklük, Türk milleti, Türk milliyetçiliği gibi ifadelerin bir kere bile 

kullanılmamış olması önemli bir noktadır. Daha da önemlisi, siyasi topluluğun monolitik bir 

kütle olarak algılanmaması ve söz konusu belgelere yansıyan söylemde “çeşitlilik içinde 

birlik” vurgusunun hâkim olmasıdır. “Karşılıklı saygı ve fedakârlık duygusu”, “saadet ve 

felakette tam ortaklık”, “aynı mukadderatı paylaşma arzusu” gibi faktörler ise farklı 

unsurlardan oluşan bu topluluğu bir arada tutan bağlar arasında sayılmaktadır. 

Millet Meclisi’nin kurulmasından önce Milli Mücadele’nin yürütücüsü olarak örgütlenen 

teşkilata Sivas Kongresi beyannamesinin 9. maddesinde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti” adı verilmiştir (İğdemir, 1986: 115). Burada önemli bir nokta, bu adın 

belirlenmesinde, etnik çağrışımları olan bir ifadeye başvurulmamış olmasıdır. Dolayısıyla, 

Milli Mücadele yıllarına egemen olan çoğulcu söyleme ilişkin olarak belirtilen hususlar 

bağlamında, söz konusu söylemin, kapsayıcı ve çoğulculuğu gözeten bir yaklaşımla yeni bir 

yurttaşlık tanımının yapılmasında bir esin kaynağı olabileceği tespitinde bulunulabilir. 

5.2. Yurttaşlığın Yeniden Yapılandırılmasında Kültürel Duyarlılık İhtiyacı 

İnşa edilecek yeni yurttaşlık, mutlaka kültürel açıdan duyarlı bir biçimde 

yapılandırılmalıdır. Bu yeni yaklaşımda, tüm yurttaşların sahip olacağı eşit haklar, 

alışılageldiği üzere sivil, siyasi ve ekonomik hakların yanı sıra, kültürel hakları da içermelidir. 

Burada kültürel haklar ile kastedilen, “bir birey veya topluluğun kültürel kimliklerini ifade 

etmek, sürdürmek ve iletmek için gerek duyduğu haklar”dır (Parekh, 2002: 269). 
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Bu noktada, çağdaş ulus-devletin yol açtığı bir alışkanlığa işaret etmek gerekir. Çağdaş 

ulus-devlet, kendi temelleri için duyduğu ihtiyaçtan ötürü, toplumu sosyal ve kültürel 

türdeşlik doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmıştır. Bu durum, birlik ile türdeşliği, eşitlik ile 

tektipliliği aynı şey olarak görme alışkanlığına yol açmıştır (Parekh, 2002: 11). Hâlbuki 

tektipleştirme, ironik bir biçimde, bölünmeye neden olmaktadır (Dauenhauer, 2001: 30). 1995 

yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Kürt sorununa ilişkin olarak 

Doğu Ergil’e hazırlatılan raporda da tekçi anlayışın yol açtığı olumsuzluklara dair tespitlerde 

bulunulmaktadır. Kültürel/etnik farklılıkları görmezlikten gelen resmi politikaların, soruna yol 

açan temel bir faktör olarak işaretlendiği raporda, tekçi siyasi anlayışın egemenliğinin kültürel 

alana uzanacak kadar yaygın olmasının, kültürel çeşitliliği barındıran toplumsal yapıda 

sorunlara neden olduğu ve kültürel birliği sağlamaya yönelik zora dayalı bir yaklaşımın 

politik birliğin elde edilmesini de güçleştirdiği saptamasında bulunulmaktadır (Ergil, 1995: 

54, 56-57). Dolayısıyla kültürel açıdan duyarlı bir yurttaşlık, bir topluluğun kendi kültürel 

varlığını çoğunluktan farklı bir biçimde sürdürme ve geliştirme hakkına saygı duymalı ve 

bunun fiili olarak hayata geçmesi için gerekli imkânları da sağlamalıdır. Bu bağlamda Kürt 

sorunu çerçevesinde sıklıkla gündeme gelen anadilde eğitim meselesi önemli bir husus olarak 

öne çıkmaktadır. 

Kymlicka (Kymlicka, 2015: 196), bir kültürün varlığını sürdürmesinde belirleyici bir 

faktör olarak, söz konusu dilin devlet okullarında eğitim dili olarak kullanılıp 

kullanılmamasına dikkat çeker. Anadilde eğitim imkânının olmaması, söz konusu dilin 

neredeyse kaçınılmaz bir biçimde gittikçe marjinalleşmesi anlamına gelmektedir. Böylelikle 

dilin ve dille birlikte taşınan gelenek ve göreneklerin sonraki nesillere aktarılması işlevi 

sekteye uğrar. Bu noktalar açısından bakıldığında, adalet ve hakkaniyet açısından anadilde 

eğitim talebinin haklılığına karşı çıkmak kolay değildir. Dolayısıyla Kürtçenin eğitim dili 

olarak kullanılmasına karşı çıkanlar, bu karşı çıkışın normatif gerekçelerini göstermek 

durumundadırlar. Ayrıca çoğunluğun zaten kendiliğinden sahip olduğu bir hak olan anadilde 

eğitime ilişkin talep, bir ayrıcalık isteği değildir. Bu talep eşitliğe değin bir taleptir. 

Bu noktada Kemâli Saybaşılı (Saybaşılı, 1995: 69) tarafından belirtilen, Kürt sorununun 

kültürel boyutu ile PKK terörünün birbirinden ayrıştırılması bağlamındaki önemli bir noktaya 

dikkat çekmekte yarar vardır. Kültürel boyuta ilişkin bazı hakların verilmesini terörün kesin 

olarak sonlandırılmasına bağlamak ya da PKK terörü ortadan kaldırılmadan kültürel hakların 

bir bölümünün verilmesinden kaçınmak, demokrasiyi içselleştirmiş ve demokrasinin sorunları 

çözme kapasitesine inanmış Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, ortak 

olmadıkları ve sorumluluğunu taşımadıkları bir suçtan ötürü kolektif olarak cezalandırılmaları 

anlamına gelebilir. Dolayısıyla yurttaşlığın kültürel olarak duyarlı bir biçimde yeniden 

yapılandırılmasında da sürecin, PKK terörü tarafından rehin alınmasına müsaade edilmemesi 

gerekir. 

 SONUÇ 

Bu çalışmada, öncelikli olarak, çalışmanın amacı doğrultusunda, tanımlanmasında yapılan 

hatalar ve dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte Kürt sorununun mahiyeti belirgin 

kılınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çok boyutlu ve karmaşık bir sorun olan Kürt sorununun, 
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devlet söyleminde de başka türden toplumsal sorunlara ilişkin kavram setleriyle ifade 

bulmasına karşın, öncelikli olarak etno-politik ve etno-kültürel bir mahiyet taşıdığı ortaya 

konmuştur. Kürt sorununun etno-politik ve etno-kültürel niteliğinin bu şekilde tespit edilmesi, 

özyönetimin Will Kymlicka tarafından çokkültürlü yaklaşım çerçevesinde etno-kültürel 

meselelerde bir çözüm enstrümanı olarak sunulmasından dolayı, Kürt meselesini özyönetim 

enstrümanına elverişli bir mesele kılmaktadır.  

Çalışmada, Kymlicka’nın kendi teorik yaklaşımı çerçevesinde, hangi tür topluluklar için 

özyönetimi işlevsel bir araç olarak ele aldığı ve özyönetimin bir mekanizma olarak işe 

yarayabilmesi için işaret ettiği noktalar belirtilmiştir. Bu çerçevede, özyönetim talebinin, 

Kymlicka tarafından “ulusal azınlık” olarak adlandırılan topluluklar için söz konusu olduğuna 

işaret edilmiştir. Aslında burada, kültürel çeşitliliğin kaynağı olarak, birden fazla ulusun 

birlikte yaşadığı bir durum söz konusudur. Ancak çalışmada da önemle vurgulandığı üzere 

Kymlicka’nın “ulus” kavramına verdiği anlama dikkat etmek gerekir. Kymlicka, ulus 

kavramını kültür ile eşanlamlı kullanmaktadır. Kymlicka’nın sosyolojik anlamda kullanışında, 

“belli bir toprak parçası ya da yurt, ayrı bir ortak dil ve kültür, az ya da çok kurumsal olarak 

olgunlaşmış, tarihsel bir cemaat olma” ulusu tanımlayan öğeleri oluşturmaktadır. Sıralanan bu 

öğeler aslında tarihsel boyutu da içeren bir otantisiteyi ifade etmektedir.  Kymlicka’nın çizmiş 

olduğu teorik çerçeve, Kürtlerin özyönetim talebinde bulunabilecek bir topluluk olma 

niteliklerine sahip olup olmadıklarını belirlemede bir analiz aleti fonksiyonu görmüş ve 

çalışmada, Türkiye sınırları içerisinde yoğun olarak yaşadıkları yerlerin kadim sakinlerinden 

olan, meskûn oldukları belirli bir bölge ile örtüşen sayıca büyük bir nüfusa sahip olmaları 

dolayısıyla dil ve toprak birliğine sahip bir etnik topluluk olan Kürtlerin, özyönetim talebinde 

bulunma niteliklerini haiz bir topluluk oldukları tespitinde bulunulmuştur. Kymlicka, 

özyönetimin geçerli olduğu yönetim biriminde ulusal azınlığın nüfusunun çoğunluğu teşkil 

etmesini, özyönetimin bir mekanizma olarak işe yarayabilmesinin koşulu olarak görür. 

Dolayısıyla, çalışmada belirtildiği gibi Fırat’ın doğusundaki birçok ilde Kürt nüfusun 

çoğunluğu teşkil etmesi dolayısıyla, söz konusu illeri kapsayacak bir özyönetim, 

Kymlicka’nın işaret ettiği, gerekli işlevsellik koşulunu sağlamış olacaktır. Ancak özyönetim 

haklarını Türkiye’nin siyasi istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından riskli hale getiren 

unsurlar mevcuttur. 

Çalışmada, Kürt meselesinin sınırötesi boyutu, katmanlı yurttaşlık ve etnikleşmenin 

artması olmak üzere, Kürt meselesiyle ilişkili olarak özyönetim haklarını Türkiye’nin siyasi 

istikrarı ve toplumsal bütünlüğü açısından riskli hale getiren üç unsur ortaya konmuştur. Bu 

üç risk unsuru çerçevesinde değerlendirildiğinde özyönetim haklarının, Türkiye’nin siyasi 

birliği ve toplumsal bütünlüğü açısından çözücü sonuçlara yol açabileceği saptamasında 

bulunulmuştur. Dolayısıyla bu durum, Türkiye’yi, etno-kültürel çeşitliliği yönetmede 

alternatif araçlara başvurmak durumunda bırakmaktadır. 

Etno-kültürel çeşitliliğin yönetimiyle özyönetim hakları arasında içsel, zorunlu bir bağ 

yoktur. Sosyal olaylarda deneme-yanılma yöntemiyle hareket etmek onarılamaz sonuçlara yol 

açabileceğinden dolayı, özyönetime ilişkin işaret edilen riskler dikkate alınarak, çalışmada, 

etno-kültürel çeşitliliği yönetmede bir araç olarak, özyönetime alternatif olmak üzere yeniden 
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yapılandırılmış bir yurttaşlık yaklaşımı önerilmiştir. Her ülkenin toplumsal yapılanması ve 

tarihsel serüveni diğerlerinden farklı olduğundan dolayı, geliştirilen çözüm önerilerinin bu 

arka planı dikkate alması gereğinden hareketle, yurttaşlığın yeniden yapılandırılmasında Milli 

Mücadele yıllarının çoğulcu söyleminin esin kaynağı olabileceği saptamasında 

bulunulmuştur. Çalışmada önerilen, kapsayıcı ve çoğulculuğu gözeten bir yaklaşımla yeniden 

yapılandırılmış, etnik tonlamalardan ve çağrışımlardan arındırılmış, kültürel açıdan duyarlı 

böylesi bir yurttaşlık anlayışı ise, doğası gereği karşılıklı olan devlet ile yurttaşlar arasındaki 

bağı güçlendirecektir. Kuşkusuz Kürt sorunu gibi kapsamlı, çok boyutlu ve köklü bir sorunda 

nihâi çözüme ulaşmak kolay değildir. Dolayısıyla, böylesi adımlar nihâi çözümü getirmese 

bile çözüme giden yolun taşlarını döşeyecektir. 
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ÖZET: Günümüzde yöre halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılama 

amacıyla kurulmuş olan belediyelerin bu fonksiyonları ne derece yerine 

getirebildiği farklı bakış açılarıyla sorgulanmaktadır. Söz konusu sorgulama 

alanlarından birisi de merkezine bireyin/toplumun insan onuruna yaraşır yaşam 

standartlarına kavuşturulması mottosunun yerleştirildiği sosyal hizmetler ve sosyal 

belediyecilik uygulamalarıdır. 

Sosyal belediyecilik kavramı, küreselleşme ve Avrupalılaşmanın sürükleyiciliğinde 

yerelleşen sosyal devlet kavramının vatandaşa daha yakın olan yerel yönetimler 

üzerinde yeniden inşa edilmesi olarak karşımıza çıkmıştır.  

Bu süreçte yerel yönetimlerin söz konusu kavramın içini nasıl doldurdukları, neler 

yapmaları gerektiği ve yaptıkları uygulamalar bir yerel yönetim birimi olan 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma 

neticesinde sosyal belediyecilik kavramının dar bir kapsamda ele alındığı, belediye 

bütçesinden yeterli payı alamadığı, sosyal belediyecilik uygulamaları konusunda 

nitelikli personel istihdamına daha fazla yer verilmesinin gerekliliği, sosyal 

belediyecilik ve sosyal hizmet faaliyetlerine belediye faaliyet raporlarında 

yeterince yer verilmemesi birer sorun olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Avrupalılaşma, Sosyal Belediyecilik, Sosyal 

Hizmet,  

 

IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATION 

SOCIAL MUNICIPALITY IN TURKEY: A SAMPLE OF BALIKESIR 

METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 

ABSTRACT:Today, local municipalities established to meet the local needs of 

people with different perspectives can be questioned to what extent these functions. 

One of the central field of inquiry concerned the individual/ society worthy of 

human dignity attaining the living standards of social services, where the motto and 

the social municipal applications. 

Social municipality concept of globalization and Europeanization is localized 

closer to the citizens of the welfare state concept sweeping as rebuilding on local 

governments has emerged. 

In this process, local governments how to fill their concept is concerned, what they 

should do, and their applications are Balıkesir Municipality, a local government 

unit is evaluated through the sample. Working as a result of which dealt with a 

narrow scope of social municipality concept, did not receive an adequate share of 

the municipal budget, more space given the necessity of qualified personnel 

employed in social municipal applications, not enough space given in social 

municipality and the municipal annual report on social service activities were seen 

as a problem. 
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GİRİŞ 

Türkiye, özellikle 1980’lerden bugüne ciddi ve etkileri yaşamın her alanında hissedilen bir 

değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin önemi süreç 

sonunda ortaya çıkardığı/çıkaracağı yeni yapılardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu değişim 

ve dönüşüm sürecinde karşılaşılan ve çalışmaya konu olan sosyal belediyecilik kavramı ise 

öncesinde ulus devlet düzeyinde sürdürülen refah devleti politikalarının dönüştürülerek yerel 

yönetimler üzerinde farklı bir tarzda yeniden inşa edildiği bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır 

Bu sürecin sebepleri, etkileri, olumlu ve olumsuz sonuçları çok boyutlu yapısı içinde 

akademik çevrelerde kapsamlı tartışmalara konu olmaktadır. Bu tartışmaların bir boyutu da 

sosyal belediyecilik kavramının ortaya çıkışının kamu yönetiminde yerelleşme eğilimleriyle 

olan ilişkisidir. Dolayısıyla bir sonuç olarak değerlendireceğimiz sosyal belediyecilik 

kavramının temel dinamiğinin yerelleşme eğilimleri ve bu eğilimin içerisinde önemli bir yer 

tutan Küreselleşme ve Avrupalılaşma süreçleri olduğu değerlendirilmektedir. 

Tartışmanın önemi bu eğilimin ortaya çıkmasının nedenleri kadar yol açacağı sonuçlardan 

kaynaklanmaktadır. Çalışmada kamu yönetiminde yaşanan yerelleşme sürecinin dinamikleri 

olarak küreselleşme ve Avrupalılaşma kavramları üzerinde durulurken bu süreçte sosyal 

devlet/kalkınma/hizmet kavramlarının yerel yönetimler üzerinde yeniden inşa edilmesi 

incelenecektir. 

1. YERELLEŞME VE DIŞ DİNAMİKLERİ: KÜRESELLEŞME VE 

AVRUPALILAŞMA
17

 

Tüm dünyada özellikle 1980’li yıllardan itibaren meydana gelen ekonomik ve sosyal yapıdaki 

değişimler neo-liberal söylem adı ile ülke kamu yönetimleri üzerinde değişim yönünde önemli 

baskılar yaratmıştır. Bu baskıların önemli bir kısmı geçmişte bir takım olumlu etkileri olsa da 

artık kamu hizmetlerinin tek merkezden planlanması ve yürütülmesinin sürdürülemez olduğu 

iddiası ile merkeziyetçi yapılar üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Bu süreç aynı zamanda küreselleşme olgusunun biçimlendirdiği yerelleşme, bölgeselleşme, 

ulus-devletin dönüşümü, özelleştirme, katılımcı ve demokrasi gibi kavramlar çerçevesinde 

yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve yeniden yapılandırılmasını da gündeme getirmektedir 

(Ökmen, 2006: 44). Bu amaçla son yıllarda uluslararası kuruluşların ve gelişmiş ülkelerin; 

yerelleşme, adem-i merkeziyetçi yapılanma, yerel demokrasi, sivil toplum kuruluşlarının yerel 

politika oluşturma sürecine katılımı ve yönetişim gibi kavramları özellikle öne çıkardıkları 

görülmektedir (Ökmen ve Canan, 2009: 145). 

                                                           
17

 Avrupalılaşma süreci, AB politikalarının ilk kez tanımlandığı ve ardından ulusal ve ulus altı düzeyde söylem, 
kimlik, siyasi yapılar ve kamu politikalarının parçası haline gelen, resmi ve gayri resmi kuralların, prosedürler, 
politika paradigmaları, stiller, iş yapma biçimleri, paylaşılan inançlar ve normların inşa edildiği, yayıldığı ve 
kurumsallaştığı süreçleri belirtmektedir (Radaelli, 2000: 4). 
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Yerel yönetimlerin demokratik doğası konusunda sahip olunan olumlu görüşün de 

yerelleşmeyi bu anlamda desteklediği bilinmektedir. Genel olarak yönetsel ölçek ne kadar 

küçükse doğrudan demokrasi uygulamasının ve dolayısıyla gerçek demokrasinin o kadar 

mümkün olduğu düşünülür (Güler, 2011: 280). 

Yerelleşme, siyasal, yönetsel, finansal yetki ve sorumluluğun ulus-altı siyasal ve yönetsel 

birimlere aktarılması sürecini anlatmaktadır (Özel, 2007: 183). Merkezi hükümet 

kuruluşlarından taşraya ve alt bağlı birimlere, sivil toplum örgütlerine, özel, özerk ya da yarı 

özerk kuruluşlara yetki, kaynak ve sorumluluk aktarımını öngören yerelleşme politikalarının 

(Gül ve Özgür, 2004: 162) Türkiye’ye en önemli yansıması, öteden beri dile getirilen ve AB 

üyelik sürecinin de desteklediği yerel yönetim reformunun gerçekleştirilmesine olanak 

tanımış olmasıdır. 

Türkiye’de yaklaşık bir buçuk asırlık bir geçmişe sahip olan yerel yönetimler doğuşundan 

özellikle 2000’li yıllara kadar merkezi yönetimin baskısı ve denetimi altında kalarak hep 

ikincil planda değerlendirilmiştir. Türkiye’de yerel yönetimlerin tabir yerindeyse farkına 

varılması ve bu alanda bir kıpırdanmanın başlaması ancak 1960’dan sonra başlamaktadır. Bu 

yıllar yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi yönünde adımlar atılmış, yerel yönetimlerin 

özerkliği ve güçlü kurumlar olmaları yönünde gerekli yasaların çıkarılması konuısunda 1961 

Anayasasında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, 1963 yılında anayasanın çizdiği 

çerçeve içinde yasayla, eskiden meclis üyeleri tarafından seçilen belediye başkanlarının tek 

dereceli çoğunluk usülüne göre seçilmesi uygulamasına geçilmiştir. 1970’li yıllarda ise 

merkezi iktidara farklı, yerel yönetimlere farklı siyasal görüşteki partilerin hakim olması yerel 

yönetimler üzerindeki sıkı vesayet denetimini tartışmaya açmıştır (Adıgüzel, 2009: 413-414). 

Bu dönem aynı zamanda aşırı göçle büyüyen büyük kentlerin yerel yönetim sorunlarının da 

gündeme geldiği dönemdir. 1980-90’lı yıllarda ise şeffaflık, katılım, sivil toplum, yeni kamu 

yönetimi, yönetişim, sürdürülebilir gelişme gibi kavramlar kamu yönetiminin diğer 

alanlarında olduğu gibi yerel yönetimler bağlamında da gündeme gelmeye başlamıştır 

(Arıkboğa, 2007: 45).      

Ülkemizde yerelleşme ve yerel yönetimlerin gelişimi açısından 2000’li yıllar önemli 

değişimleri barındırmaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda belirtilen 

subsidiarite ilkesinin yoğun olarak tartışıldığı, 2003 yılında ortaya Kamu Yönetimi Temel 

Kanunu adlı bir yasanın çıkıp iki yıl boyunca tartışılıp geri düştüğü ancak içerisindeki bazı 

hükümlerin 2005 yılında çıkarılan yerel yönetim yasalarında yer aldığı, Köy Kanunu dışında 

tüm yerel yönetim yasalarının değiştiği, 1980’den bu yana söylenen, yapı ve işleyişte yönetsel 

zihniyet değişiminin hukuksal boyutlara ulaştığı yıllar olmuştur (Güler, 2011: 9-10). 

58. hükümetin 22 Kasım 2002 tarihli hükümet programında yer alan “Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı'nda belirtildiği gibi, merkezi idarenin görev ve yetkileri tek tek 

belirlenecek ve bunun dışında kalan tüm görevler yerel yönetimlere bırakılacaktır. Bu 

çerçevede, merkezi idare politika belirleme, standart oluşturma, denetleme ve eğitim 

faaliyetlerinden sorumlu olacak, uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynaklar yerel 

yönetimlere devredilecektir” ifadeleri hükümetin 3 Ocak 2003 tarihli Acil Eylem Planı’nda, 
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Yerel Yönetimler Reformu’na ilişkin kanun tasarısının bir yıl içerisinde hazırlanacağı 

öngörüsüyle daha somut hale gelmiş,
18

 akabinde hızlı bir yasalaşma süreci başlamıştır. 

Bu alanda yapılan düzenlemeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu (2004), 5393 

sayılı Belediye Kanunu (2005), 5302 sayılı İl Özel İdareleri (İÖİ) Kanunu (2005), 5355 sayılı 

Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu (2005) ve 5779 sayılı İÖİ ve Belediyelere Genel Bütçe 

Gelirlerinden Pay Ayrılması Hakkında Kanun (2008) ve son olarak 6360 sayılı On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması Hakkında Kanun (2012) olarak göze 

çarpmaktadır.
19

 

Yerelleşme sürecinin ve içerisinde göze çarpan bu gelişmelerin özellikle 20. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren etkilerini hissettiren ekonomik, kültürel ve siyasi/idari düzeylerde 

yoğunlaşan küreselleşme süreçleri ve ülkemiz adına 1990’ lı yılların sonunda yeniden hız 

kazanan ve 2000’li yıllarda tam üyelik müzakereleriyle çok daha belirginleşen Avrupalılaşma 

süreciyle ilişkisi bilinmektedir. Bu ilişki beraberinde yönetime katılma, demokratik yönetim, 

siyaset- yönetim dengesinin yeniden kurulması, özerkleşme ve yerelleşme, yönetişim, optimal 

hizmet sunumu gibi kavramlar yanında özerkleşme ve yerelleşme kavramlarını da gündeme 

getirmiştir (Parlak, 2007: 5- 11). 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir kullanıma sahip olan 

küreselleşme kavramı ekonomik, kültürel ve siyasal/yönetsel alanlarda sınırlamaların 

kaldırılarak bu alanların hızlı ve çok yönlü bir biçimde etkileşime girmesini ve iç içe 

geçmesini anlatmaktadır (Özel, 2007: 177-179). 

Küreselleşmeye göre nispeten daha yakın bir dönemde ortaya çıkan ancak etkileri göz ardı 

edilemeyecek kadar önemli olan diğer bir kavram ise Avrupalılaşma (Europeanisation) 

sürecidir. 

Özellikle 1990’ların sonlarından itibaren gittikçe popüler hale gelen kavram, çeşitli disiplinler 

içinde kendine geniş bir kullanım alanı bulmuştur. En genel anlamıyla Avrupalılaşma, AB’nin 

siyasal, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin zaman içinde ve birbirini etkileyen çeşitli 

mekanizmalar yoluyla yerel söylem, kimlik, siyasal yapı ve kamusal politikaların bir parçası 

haline geldiği bir süreci ifade etmektedir (Okçu, Aktel ve Kerman, 2007: 44; Kösecik, 2004: 

12). Dolayısıyla ulus üstü bir organizasyon olarak Avrupalılaşma süreci üye ve/veya üyelik 

hedefindeki devletlerin siyasal/yönetsel yapılarını ve kamu politikalarını topluluğun 

normlarıyla uygun biçimde dönüştürülmesini beraberinde getirmektedir. Nitekim topluluk 

normları içerisinde adem-i merkeziyetçi yaklaşımların, yerelleşme eğilimlerinin ve yerel 

aktörlerin daha fazla öncelenmesini içeren düzenlemelerin önemli yer tuttuğu bilinmektedir.          

                                                           
18 İlgili tasarıda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi üzerinde de durulmuş bu çerçevede bakanlıkların ve 
bağlı ve ilgili kuruluşların politika belirleme, standart oluşturma, denetleme ve eğitim faaliyetleri 
dışındaki uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynakların Valilikler ve İl Özel İdareleri ağırlıklı olmak 
üzere mahalli idarelere devri öngörülmüştür.  
19 Yerel yönetimlere ilişkin en yoğun dönemin 2004 ve 2005 yıllarında yaşandığı ülkemizde bu alanda 
2012 tarihli 6360 sayılı yasa ayrı bir öneme sahiptir. Kamuoyunda “bütünşehir yasası” olarak da bilinen 
yasa mevcut ve yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin yetki sınırlarını ilin mülki sınırlarıyla eşitlemesi 
ve bu alanlarda il özel idarelerini kaldırması son derece önemli bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.      
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Bu süreçte ülke yönetimlerinin giderek artan bir şekilde küreselleşme ve Avrupalılaşmanın 

etkileriyle yüzleşmesi özellikle ülke içinde kamu politikalarının küresel baskılarla 

şekillenmeye çalışılmasını beraberinde getirmiştir. Bu baskıların bürokrasileri özellikle yapı, 

büyüklük, kapsam, özerklik ve hesap verebilirlik açılarından etkileyerek değişime zorladığı 

(Welch ve Wong, 2001: 373), süreci iyi anlama ve olabildiğince uyum sağlayabilme/kontrol 

edebilme konusunda kamu yöneticilerine büyük sorumluluklar yüklediği görülmektedir 

Nitekim “değişimin yönetimi için yönetimin değişimi” sloganıyla yola çıkılan 2003 yılında 

iktidar partisinin sivil toplumu güçlendirme ve yerelleşme yoluyla yeni değerleri gündeme 

getirdiği, etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince 

yerel bir yönetim anlayışının, kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön 

plana çıktığı görülmüştür. Bu dönemde gerçekleştirilen ve kamu yönetiminde bütüncül bir 

değişimi öngören reformlar çerçevesinde gerçekleştirilen Belediye, Büyükşehir Belediye 

Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve bu düzenlemelere çerçeve oluşturan Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu, merkez- yerel yönetim ilişkilerine hâkim olan geleneksel eğilimlerin yerini 

daha katılımcı ve demokratik bir kamu yönetimi anlayışına bırakması açısından önemli olmuş 

(Yılmaz, 2007: 228), bu düzenlemeler içerdikleri esaslar bakımından yerelleşmeyi dolayısıyla 

yerel yönetimlerin yetki, görev ve kaynak bakımından güçlendirilmesini sağlamaya 

çalışmıştır. 

Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nda da büyük önem verilen subsidiarite “hizmette 

yerellik” ilkesiyle ilişkili olarak yerel yönetimlerin sahip olduğu vatandaşa yakın olma ve 

yerel aktörlerle daha hızlı ve etkin işbirliği yapabilme kabiliyetleri, sosyal hizmetleri merkezi 

yönetimlere göre daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri konusunda sosyal 

belediyecilik yaklaşımın önünü açmıştır. 

2. SOSYAL DEVLETTEN SOSYAL BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ 

Yönetim yazınında tam ve kapsamlı bir tanımı bulunmamakla birlikte sosyal devlet ya da 

refah devleti kavramları devletin amaçları ya da araçları üzerinden açıklanmaya 

çalışılmaktadır. (canaktan.org). Her ne kadar kesin bir tanımı olmasa da refah devletinin 

belirgin yanının düzenleyici özelliği olduğu vurgulanmaktadır (Tortop ve diğ, 2007: 491). Bu 

düzenleyici rolden yola çıkıldığında sosyal devletin kişiler ve ailelerine onurlu bir yaşama 

standardını kavuşabilmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için gerekli kaynakları sağlamayı 

hedefleyen ve bu hedefi devletin müdahaleci ve düzenleyici mekanizmaları yoluyla 

gerçekleştirmeye çalıştığı bir yapıyı ifade ettiği görülmektedir. Dolayısıyla sosyal devlet “kişi 

ve ailelere sosyal statü ve sınıflarına bakılmaksızın sahip oldukları gelir ve mülklerinden 

bağımsız olarak minimum bir gelirin garanti edilmesi, ferdi ve ailevi krizlere yol açabilecek 

hastalık, yaşlılık, işsizlik, tabi afetler gibi belirli sosyal riskleri karşılayabilecek duruma 

getirilmeleri amacıyla piyasa güçlerinin işleyişine müdahaleleri içeren politikalar uygulayan 

devlettir (Ateş, 2009: 90). 

Ortaya çıkışı bakımından sosyal devlet kavramı 19. yüzyıldaki sanayileşme ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan işsizlik ve yoksulluk sorunlarının büyük nüfus kesimlerini ilgilendirmesi 

ve bu sorunların çözümü noktasında kurumsal sosyal refah politikalarına ihtiyaç duyulmasıyla 
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ilişkilendirilebilinir. Bu dönem aynı zamanda Keynesyen politik iktisadın da desteğini alarak 

özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendini iyiden iyiye hissettiren sosyal adaletçi refah 

devleti politikalarının temelinin atıldığı bir dönemdir (Erdoğan, 1998: 11- 13). Bu 

politikaların uygulanmasında özellikle devletin, sosyal, ekonomik ve idari regülasyonlar 

üzerinde durduğu görülmektedir. Bu çerçevede ülkelerin anayasalarına giren “sosyal devlet” 

kavramlaştırması ulusal gelirin daha adil paylaşımını vurgulayarak sosyal adaleti temine 

yönelmiştir. Sosyal devlet, sosyal adaleti sağlamak üzere, toplumsal açıdan zayıf olanlara 

yardım ederek insan onuruna yaraşır biçimde asgari geçim standardına kavuşmalarını sağlama 

yönünde hizmetler ve yardımlar sunmaya çalışmaktadır. Bu anlamda sosyal devlet/refah 

devleti, üstlendiği çeşitli hizmet ve programlarla çeşitli düzeylerde yaşayan birey ve grupların 

kapasitelerini geliştirmelerine, toplum içinde üretici olmalarına, aynı zamanda bakım 

gereksinimlerini desteklemeye ve sosyal yardım sağlamaya çalışır. Sosyal refah, değişmenin 

getirdiği yeni istek ve taleplere cevap verebilmek için ülkenin insan ve maddesel 

kaynaklarının etkili bir biçimde dinamik olmasına katkıda bulunur (Aktaş ve Genç: 2007: 84).    

Süreç içerisinde kavramın daha geniş bir perspektif kazanarak geniş toplumsal kesimleri 

kapsamasının yanında bu kapsam içerisinde kadınlar, engelliler, çocuklar ve gençler gibi 

kesimlere yönelik sosyal politikaların başat rolü oynamaya başladığı görülmektedir. 

Fakat 1970’li yıllarla birlikte ortaya çıkan sorunlar refah devleti politikalarının 

sürdürülebilirliğini tartışmaya açmış, daha önce piyasaya karşı ileri sürülen eleştiriler bu defa 

devlete yönelmiş, devletin gücü ve etkinliği sorgulanmaya başlanmıştır (Al, 2008: 13). 

Küreselleşme, Avrupalılaşma, yerelleşme eğilimleri, neo-liberal politikalar ve mali krizler 

refah devleti politikalarının bu şekilde sürdürülemeyeceğini işaret ederek sosyal refah devleti 

politikalarının dönüşümünü zorunlu kılmıştır. Bu dönüşüm söz konusu politikaların ulus 

devlet düzeyinden alınarak yerel yönetimler, merkezi hükümetçe desteklenen STK’lar gibi 

yerel aktörler üzerinde yükselmesini sağlamış dolayısıyla merkezi hükümetlerin rol ve 

fonksiyonları azaltılmıştır. Bu süreç yerel yönetimlerin söz konusu politikaları oluşturması ve 

sürdürebilmesi açısından yetki, görev ve kaynak bakımından güçlendirilmesi yanında sisteme 

gittikçe daha fazla tabi olmaya başlayan sivil toplum kuruluşlarının, alternatif sosyal 

hareketlerin ve de kamu- özel işbirliklerinin rollerinin yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir 

(Ökmen ve Özer, 2007: 37). 

Bu süreçte sosyal devletin ulusal ölçekte sosyal güvenlik ve sosyal yardım alanlarından 

çekilmeye başlamasıyla boşalan alanın özel sektör, sivil toplum ve bireysel sorumlulukların 

yerel yönetimlerin koordinasyonuyla bütünleştirildiği sosyal belediyecilik anlayışıyla 

doldurulmaya başlandığı görülmektedir. Bu çerçevede yerel yönetimler klasik belediyecilik 

işlevlerine ilaveten istihdam sağlama, meslek edindirme, iş geliştirme ve sosyal hizmet 

alanlarında daha fazla görünür olmaya başlamışlardır.  

Bu anlamda sosyal belediyecilik, belediyeyi sadece altyapı hizmetini sunan bir kurum olarak 

görmemekte, aynı zamanda belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların sosyo-kültürel 

birikimlerine fayda sağlayan, bu konuda görev ve sorumluluklar üstlenen bir kurum olarak 

ifade etmektedir. Dolayısıyla sosyal belediyeciliği idareye sosyal alanlarda planlama ve 
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düzenleme görevi atfeden, bu doğrultuda kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve 

çevrenin korunmasından işsiz ve kimsesizlere yardım edilmesi, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmanın geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede düşünüldüğü bir oluşum olarak kabul 

etmemiz gerekmektedir (Güven ve Alan, 2016: 686). 

Bu konuda yapılabilecekleri daha da somutlaştırmak adına belediyelerce sunulan başlıca 

sosyal hizmetler ve sunulduğu kesimler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ateş, 2009: 93): 

• Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye yönelik katkı 

sağlanması, sokak çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapılması, kreş hizmetleri, 

koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,  

• Gençlere yönelik olarak; kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi, meslek 

edindirme yardımı, eğitim yardımı, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, 

eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,  

• Yaşlılara yönelik olarak; kurum bakımı, sağlık yardımı, teknik malzeme sağlanması ve 

ihtiyaca yönelik mekansal düzenlemeler, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden 

yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler 

gerçekleştirilmesi,  

• Özürlülere yönelik olarak; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve bakım 

hizmetleri, günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik mekansal düzenlemeler, teknik malzeme 

yardımı, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi 

yardımlar, meslek ve iş edindirme kursları, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler, 

• Yetişkinlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak; ayni ve nakdi yardımlar, fakir ve çok 

çocuklu aileleri desteklemeye yönelik yardımlar, aile eğitim merkezleri yapımı gibi hizmetler 

3. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YASAL ALTYAPISI 

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin yasal çerçevesin özellikle 2000’li yıllarda yerel yönetim 

reformuyla güncellenen 5393 sayılı Belediye, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5302 

sayılı İl özel İdaresi kanunlarıyla oluşturulduğu görülmektedir. 5393 sayılı kanunun sosyal 

belediyeciliğe atıfta bulunan maddeleri olarak; 

Kanunun 13. Maddesinde hemşehri hukuku bağlamında herkesin belediye idaresinin 

yardımlarından yararlanma hakkına sahip olduğu, söz konusu yardımların insan onurunu 

zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunluluğu ve belediyenin, hemşehriler arasında sosyal 

ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli 

çalışmaları yapması öngörülmüştür.  

Kanunun 14. Maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları sayılırken kültür ve sanat,  

sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliştirilmesi hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı hüküm altına alınmış, ayrıca 12.11.2012 

tarihli 6360 sayılı kanunla Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 

belediyelere, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirilirken diğer 
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belediyelerinde mali durumları ve hizmet önceliklerine göre kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açabileceği belirtilmiştir. 

Diğer taraftan aynı maddede belediyenin hizmet sunum yöntemlerinin vatandaşa en yakın 

yerlerde ve en uygun yöntemleri içermesi hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar 

gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin uygulanması hükme bağlanmıştır  

Kanunun 15. Maddesi (m) bendinde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men 

edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 

vereceği hükmü düzenlenmiştir. 

Aynı maddenin (s) bendinde belediyenin sosyal hizmet projelerine İçişleri Bakanlığının onayı 

ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis 

edebileceği belirtilmiştir. 

Belediye başkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği 38. Maddede ise Belediye başkanının 

bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanması, engellilere yönelik hizmetleri 

yürütmesi ve engelliler merkezini oluşturması hükme bağlanmıştır. 

Kanunun belediyenin giderlerinin sayıldığı 60. Maddesi (i) bendinde gider kalemleri arasında 

dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar 

belirtilmiştir. 

Kanunun belediye hizmetlerine gönüllü katılımın düzenlendiği 77. Maddesinde ise belediye; 

içerisinde sosyal hizmet ve yardımın da kanunda sayılan çeşitli alanlarda yaşlılara, kadın ve 

çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 

dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak 

amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayacağı hükme bağlanmıştır 

(5393 sayılı Belediye Kanunu). 

Sosyal belediyecilik alanında yerel yönetimler arasında koordinasyonun önemi ve 

sürekliliğinin sağlanması bakımından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda da bu 

konuda bir takım düzenlemelerin varlığı görülmektedir.    

Kanunun, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev sorumluluklarının düzenlendiği 7. Maddesi 

(v) bendinde, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 

sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmesi, geliştirmesi ve bu amaçla sosyal tesisler kurması, 

meslek ve beceri kazandırma kursları açması, işletmesi veya işlettirmesi hükme bağlanmıştır. 

5216 sayılı kanunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenen, Belediye başkanının ” 

bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanması, engellilere yönelik hizmetleri 

yürütmesi ve engelliler merkezini oluşturması” hükmüne yeniden yer verildiği büyükşehir 

belediyesinin gider kalemleri arasında “dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile 

engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar”a yeniden yer verildiği görülmektedir. 
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Tüm bunlara ilave olarak 5216 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerine engellilerle ilgili 

bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon 

hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturmaları görevi verilmiştir.  

Diğer bir yerel yönetim birimi olan İl Özel İdareleri’nin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 

5302 sayılı kanunun 6. maddesinde Büyükşehir Belediyesi olan iller dışında kültür, sanat, 

sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme 

yurtları binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 

hizmetlerin il özel idaresince verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik kapsamında uygulayabileceği 

araçların çeşitleri ve nitelikleri konusunda ilgili mevzuat söz konusu kurumlara geniş bir 

serbestlik tanımaktadır. 

4. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Sosyal belediyecilik geçmişten bu yana hafızalarda yer edinen altyapı hizmetleri, kaldırım ve 

yol yapan klasik belediyecilik anlayışından çok daha farklı bir yerde konumlanmaktadır. 

Dolayısıyla nitelikli bir sosyal belediyecilik anlayışının tesis edilmesi için bir takım 

problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda konuyla 

ilgili olarak görülen genel aksaklıklar ve çözüm önerileri şöyle özetlenebilir 

 Genel anlamda sosyal belediyecilik kavramının dar gelirli ve muhtaç ailelere gıda, 

giyecek, yakacak yardımı şeklinde ayni ya da asker yardımı, aceze maaş yardımı gibi parasal 

yardımlar şeklinde dar bir çerçeveye sıkıştırılması, yardım kararını gerektiren parametrelerde 

tam bir standardizasyonun olmayışı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu kapsamda daha çok 

anlık ihtiyaca binaen gerçekleştirilen söz konusu yardımların sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma mekanizmalarıyla geliştirilen, yardımı alanın aile ve sosyal çevresinin de dikkate 

alındığı daha kapsayıcı nitelikli, sürekli ve sağlıklı bir zemine taşınması gerekmektedir.  

 Sosyal belediyecilik adına karşılaşılan diğer bir sorun ise belediyelerin kentin sosyal 

doku haritasını çıkarmamış olmaları ya da mevcudu güncelleyememeleridir. Dolayısıyla 

günümüzde belediyeler kentin aldığı göç ve kent içindeki nüfus hareketlerinin sosyal dokuda 

yol açtığı değişimleri sağlıklı şekilde izleyememektedirler. Bu sorunun en temel nedeni 

belediye yöneticilerinin bu faaliyetleri üstlendikleri diğer yetki ve sorumluluklar yanında en 

son sıralarda görmeleridir. Bu bağlamda yöneticilerin sosyal sorumluluk bilincinin 

geliştirilmesi ve sosyal dokudaki değişimlerin takip edilmesinin doğacak bir sorunun önceden 

görülebilmesini sağlayacağı düşüncesinin yerleştirilmesi gerekmektedir.  

 Nitelikli sosyal belediyecilik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve iyi işleyen bir 

sistemin kurulabilmesi hususu belediyelerin insan kaynaklarını sorgulamayı gerektirmektedir.      

Bu aşamada genel olarak belediyelerde sosyal hizmetlerin planlanması, koordinasyonu ve 

uygulanmasında görev alacak sosyal planlamacı ve sosyal hizmet uzmanlarının yeterince 

istihdam edilmediği dolayısıyla nitelikli insan kaynağıyla çalışılmadığı görülmektedir. Bu 

sorun daha çok yönetimsel bir sorun olup ilgili belediyelerin insan kaynakları politikalarını 
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yeniden gözden geçirmelerini, merkezi yönetimin ise yerel yönetimler, sosyal hizmetler gibi 

program mezunlarının belediyelerde belirli oranlarda istihdamını zorunlu kılacak 

düzenlemeler yapmasını gerektirmektedir.  

 Sosyal belediyecilik alanında görülen diğer bir sorun ise her belediyenin kendine göre 

bir şeyler yapmaya çalıştığı bu alanda tüm belediyelerce referans alınabilecek, tüm 

belediyelere hitap edebilecek bütüncül bir sosyal belediyecilik modelinin geliştirilememiş 

olmasıdır. Bu durum bir yandan bölge ve yörelerin sosyolojik, ekonomik ve kültürel 

yapılarının farklı olmasının doğal bir sonucu olduğu gerçeğini ortaya koyarken diğer taraftan 

birçok belediyenin çeşitli sebeplerle (bilinç, bilgi, kaynak ve tecrübe eksikliği vb.) görmezden 

geldiği sosyal belediyeciliğin asgari kriterleri belirlenen ve fazlası belediyenin ve yörenin 

koşullarına göre şekillenen bir modelle geliştirilebileceği gerçeğini de değiştirmemektedir.  

 Bu alanda görülen bir diğer sorun ise belediyelerin sosyal hizmetlere ayırdıkları 

kaynakların bütçeleri içerisinde çok düşük oranlarda olmasıdır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 

birkaç büyükşehir belediyesi dışında diğer belediyelerin sosyal hizmet harcamaları %1’ler 

civarında gerçekleşmektedir. Birçok belediyenin mali kaynaklarının yetersizliği ve kendi cari 

harcamalarını bile karşılayamamaları sosyal hizmetler alanını görmezden gelmelerini 

kolaylaştıran bir etki yaratmaktadır. Bu bağlamda merkezi yönetimin desteğiyle bu tür 

hizmetlerin belediyelerin kendi kaynakları yanında özel sektör kuruluşları, STK’lar ve 

gönüllü katılımlarla finanse edilmesine yönelik bir süreç geliştirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

5. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

UYGULAMALARI 

6360 sayılı kanunla büyükşehir statüsüne kavuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) 

hizmet sürecinde 2. yılını doldurmuştur. 20 ilçesi bulunan ve 14272 km karelik geniş bir 

coğrafyaya hitap eden, gelişmişlik sıralamasında Türkiye’de ilk on il arasında yer alan mutlu 

ve umutlu insanların yaşadığı örnek şehir olma vizyonunu benimseyen BBB’nin sosyal 

hizmet/yardım politikası bu vizyonu gerçekleştirmede faydalanacağı önemli araçlardan birisi 

konumundadır.  

BBB’nin bu konudaki örgütlenmesine bakıldığında sosyal hizmet ve yardımların Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanlığı altında yapılandırılan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce 

yürütülmekte olduğu görülmektedir. 

 Tablo.1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet/Yardımlar Örgütlenmesi 
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Kaynak: Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2014 

 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün amaç ve görevleri; 

• Kent ve çevresinin sosyolojik yapısının, her türlü iktisadi ve kültürel problemlerin 

tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için kente yönelik sosyal bilim alanında 

çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek 

• Yasalar ile sosyal hizmet alanında belediyeye verilmiş yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini ve planlamasını yapmak bu alanda faaliyet gösteren diğer kamu 

kurum ve kuruluş, STK ve yerel yönetimler ile eşgüdüm sağlamak 

• Belediye sınırları dahilinde yaşayan düşkün vatandaşlar ile bakıma ve korunmaya 

muhtaç çocukların yeme, içme, barınma, bakım ve korunma ihtiyaçlarını gidermeye 

yönelik hizmetleri gerçekleştirmek 

• Yardıma muhtaç, yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylere (kimsesiz, yaşlı, yatağa 

bağımlı ya da engelli gibi) yardım amacı ile mobil ve sabit tedavi merkezleri 

oluşturmak bu konularda projeler geliştirmek, uygulamak  

• Şiddete maruz kalmış kadınların korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 

kadın sığınma evleri açmak 

• Engellilerin toplum içerisinde engelsiz bir yaşam sürdürmelerine yönelik her türlü 

çalışmayı ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde sürdürmek      

• Toplumal düzeyde gerçekleştirilen sosyal hizmet programlarının hedef kitleler ve 

toplum tarafından bilinir kılınıp gerekli desteklerin sağlanması amacıyla faaliyetler 

planlamak v uygulamak  

• Sosyal hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları 

takip etmek  

• İhtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi ve ayni yardım yapmak  

• İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak, kırtasiye vb. yardımı yapmak, evlerini 

temizlemek, onarmak, berber, kuaför, temizlik vb. işlerini yapmak 

• Şehit aileleri, gaziler ve ailelerini her türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 

tespit etmek ve giderilmesi için gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

İlgili birim tarafından gerçekleştirilen sosyal hizmet etkinlikleri;  

Firdevs Saraçoğlu Yaşlılar Bakımevi 

Sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olduğu sosyal ve tıbbi incelemeler 

sonucu belirlenmiş, fiziksel ve zihinsel engeli bulunmayan, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen 

60 yaş üzeri yaşlıların Belediye Encümen kararıyla kalabildiği, 4 katlı bir binada hizmet 

veren, 2014 yılında 7 si bayan 22’si erkek 29 kişinin kaldığı bir bakımevidir. 

Sosyal Destek Merkezi 

Kimsesiz, yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi veya hiçbir geliri olmayan vatandaşların sosyal, 

psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2006 yılında açılan merkezdir. 
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Merkez 18-60 yaş arası ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere hizmet vermekte olup 

toplam yatak kapasitesi 35’dir. 2014 yılında 28 kişinin kaldığı merkezde kalış süresi en fazla 

3 ay olarak öngörülmekte, merkez yetkililerinin değerlendirme raporu ve encümen kararıyla 

bu süre 3 ay daha uzatılabilmektedir.  

 

 

Sosyal Market 

Üniversite öğrencileri için hafta içi her sabah 07.00- 09.00 saatleri arasında ücretsiz sabah 

çorbası dağıtımı yapılmakta, ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik elbiselerin yıkanması ve 

ütülenerek teslim edilmesi hizmeti verilmektedir. 2014 yılında 19.327 kişiye sabah çorbası 

verildiği, 9548 üniversite öğrencisinin ise kıyafet yıkama ve ütüleme hizmetinden yararlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Yine aynı binada vatandaşlar tarafından bağışlanan ikinci el giysiler yıkanıp ütülenerek 

ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz olarak alınabilmesi sağlanmaktadır.  2014 yılında 1578 

kişiye kışlık giysi, 1100 kişiye yazlık giysi olmak üzere toplam 2678 kişiye giysi yardımı 

yapılmıştır.  

Defin Hizmeti 

2014 yılında Başçeşme mezarlığına 440, Çınarlıdere mezarlığına 397 olmak üzere toplam 837 

vatandaşın cenazesi cenaze malzemeleri ücretsiz karşılanarak defin işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Meslek Edindirme Kursları 

Sakarya mahallesinde bulunan Semt Konağı ve Sanat Evi Atölyelerinde gerçekleştirilen 

meslek edindirme kurslarında 5 idareci ve 10 öğretmen/usta öğretici ile mesleki eğitimler 

verilmektedir.  

Tablo 2. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 5393 sayılı Kanunun 14. Maddesi 

Uyarınca 

Yaptığı Sosyal Yardımlar (2014) 
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Kaynak: Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2014 

Tablodan da görüleceği üzere BBB, sosyal belediyecilik konusunda bir yandan kanunda yer 

alan klasik görevlerini yerine getirmekte diğer taraftan da daha kalıcı ve süreklilik arz eden 

uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır.     

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmekte olan Sosyal 

Hizmetler Şube Müdürlüğünün sosyal yardım ve hizmetlerin planlanması ve 

koordinasyonunda son derece önem arz eden ve amaçları içerisinde yer alan “Kent ve 

çevresinin sosyolojik yapısının, her türlü iktisadi ve kültürel problemlerin tespiti ve çözüm 

yollarının araştırılması için kente yönelik sosyal bilim alanında çalışmalar yapmak, yapılan 

çalışmaları desteklemek konusunda yeterli faaliyetinin olmaması bir dezavantaj olarak 

görülmektedir.  

Diğer taraftan BBB’nin sosyal yardım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi konusunda “mutlu ve 

umutlu insanların şehri olma” vizyonuyla örtüşecek ve bu konuda sürekliliği sağlayacak 

sosyal politikalar geliştirmede daha etkin olması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim yapılan 

sosyal yardımların değerli olmakla birlikte kanunda sayılan klasik belediyecilik faaliyetlerini 

yansıttığı, yaşlı bakım evi ve sosyal destek merkezi faaliyetlerinin merkez ve yararlanan sayısı 

bakımından daha da geliştirilebileceği görülmektedir. 

Çalışmada BBB’nin meslek edindirme kurslarına verdiği önem açık şekilde görülmektedir. 

Özellikle Kırkyama, Minyatür, Çini, Tezhip, Osmanlıca, Takı tasarımı, Ev Tekstili ve Resim, 

Cilt Bakımı ve Temel Makyaj ile Kuaförlük gibi alanları kapsayan bu kurslar mesleki, sosyal 

ve kültürel açıdan vatandaşların kaynaşmasını sağlayarak hemşehrilik bilincini geliştirmekte, 

geleneksel el sanatlarını yaşatmakta ve satış imkanlarıyla hane halkına gelir sağlamaya 

yardımcı olmaktadır.       

 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME    

Sosyal belediyecilik, günümüzde yerel yönetimlerin önem vermeleri gereken konulardan 

birisi haline gelmiştir. Bu durum özellikle ülkemizde son yıllarda yaşanan demografik 

değişimler, iç ve dış göçler ile ilgili olduğu kadar yasal çerçevede yerel yönetim mevzuatının 

genel yetki ilkesiyle belediyelere ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda geçmişe nazaran çok 

daha fazla hareket alanı yaratmasıyla da ilgilidir. 2000’li yıllardan itibaren yerel yönetim 

reformunun temel felsefesi olan “daha etkin ve daha güçlü belediyecilik” yaklaşımı günümüz 

belediyelerinin kaynak yaratma kapasitelerini artıran bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla 

belediyelerin yapması gereken sosyal belediyecilik konusunda daha profesyonel çalışan, 

kentin mevcut sosyo-ekonomik yapısını bilecek ve geleceğe dönük değişimleri tespit 

edebilecek, üst yönetimin desteklediği, nitelikli insan kaynağını içeren sosyal hizmet 

birimlerini oluşturmalarıdır. 

Uygulama sürecinde günün koşullarına göre günlük, haftalık kısa erimli etkinliklerin 

yapılması önemli olmakla birlikte asıl önemli olan bütüncül bir bakış açısıyla sosyal projeler 

uygulamak, kalıcı sosyal yardım mekanları ve yapıları oluşturmak, vatandaşların ve 
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STK’ların sosyal sorumluluk bilinciyle sisteme dahil olduğu sosyal belediyecilik 

uygulamalarına kurumsal ve sürdürülebilir bir nitelik kazandırmaktır. 

Nitekim gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat yerel yönetimlere geniş yetki ve görevler vermekte, belediye 

yöneticilerini klasik belediye hizmetlerinin ötesinde toplumsal sorunların çözümünde aktif 

olarak yer alan aktörler olmaları konusunda zorlamakta ve cesaretlendirmektedir.  
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ÖZET: Ortadoğu’daki otoriter rejimlere yönelik ayaklanmalarla, insan hakları ve özgürlük talepleriyle 

karakterize olan Arap Baharı, Suriye’de de etkisini göstermiş ve 2011 yılında Suriye’de Baas rejimine 

ve Esed yönetimine karşı gösteriler başlamıştır. Ancak o zamandan bu güne, rejimin devrilmesi 

gerçekleşmediği gibi, ülkede bir iç savaş görünümü ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Suriye devrimini 

değerlendirrmek amacıyla Hobbes’un siyaset kuramına başvurulmaktadır. Hobbesçu siyasal 

düşüncede sivil savaş, doğa durumuna dönüşü ifade etmektedir. Çalışmada, Hobbes’un siyaset 

kuramında sivil savaş ve devrimin ifade ettiği anlamdan hareketle, Suriye devrimi Hobbesçu bir 

okumaya tabi tutulmaktadır. Böyle bir yöntem takip etmekle amaçlanan, Suriye’nin de Hobbes’u 

örnekleyen çağdaş örnekler zincirinin bir halkası haline gelip gelmediğini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hobbes, Sivil Savaş, Doğa Durumu, Suriye, Suriye Devrimi 

 

THE HOBBESIAN PARADIGM OF CIVIL WAR AND SYRIAN REVOLUTION 

 

ABSTRACT: The Arab Spring, which is characterised by uprisings against authoritarian regimes in 

the Middle East and demands for human rights and freedom, affected Syria, and protests against 

Baathist regime and Assad government started in 2011. However, the fall of the regime has not been 

occured and there has been a prospect of civil war in the country since then. In this study, Hobbes’s 

political theory is used for the purpose of examining of Syrian revolution. In the Hobbesian political 

thought, the civil war represents a return to the state of nature. In this study, with reference to the 

meaning of civil war and revolution in Hobbes’s  political theory, a Hobbesian reading of Syrian 

revolution is performed. The aim of following such a methodolgy is to reveal whether Syria is a part 

of comtemporary examples of Hobbes or not. 

Keywords: Hobbes, Civil War, The State of Nature, Syria, Syrian Revolution 

 

GİRİŞ 

Ortadoğu’daki otoriter rejimlere yönelik ayaklanmalarla, insan hakları ve özgürlük 

talepleriyle karakterize olan Arap Baharı’nın bir uzantısı olarak, Suriye’de Baas rejimine ve 

Esed yönetimine karşı başlayan devrim süreci, gösterilerin başladığı 2011 yılından günümüze 

kadar geçen zaman zarfında bir iç savaşa doğru evrilmiştir. Bu çalışmada, iç savaşa evrilen 

Suriye devrimini değerlendirmek üzere, Batı siyasi düşünce tarihinin en önemli 

düşünürlerinden biri olan Thomas Hobbes’un siyasal teorisine başvurulmaktadır. Yöntemsel 

olarak böyle bir tercihte bulunulması keyfi bir tercihi yansıtmamaktadır. Politik düşünce 
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sisteminde korkuya büyük bir önem atfeden Hobbes, siyasi teorisinde devrim ve sivil savaşın 

tahripkârlığı üzerinde önemle durarak, mevcut yönetimlere karşı başlatılan isyan hareketleri 

karşısında olumsuzlayıcı bir konum almaktadır. Özellikle sunmuş olduğu doğa durumu 

imgesi, sivil savaşların yol açtığı sonuçları anlamada elverişli bir analiz aleti işlevi 

görmektedir. Çalışmanın amacı da, diğer çağdaş örnekler gibi Suriye’nin de Hobbes’u 

örnekleyen bir vaka hâline gelip gelmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, 

öncelikle, Hobbes’un siyaset kuramında iç savaş ve devrimin ifade ettiği anlam ortaya 

konulacak, daha sonra yine Hobbes’un siyasal düşüncesinde devletin dağılmasına veya 

zayıflamasına yol açan faktörler üzerinde durulacaktır. Doğa durumu imgesini örnekleyen 

çağdaş dünyadaki sivil savaş örneklerine işaret ettikten sonra, Suriye devrimi, devrimin 

bağlamı, muhalefetin yapısı, devrim sürecinde yaşanan söylemsel değişim ve ayrışan talepler 

ve nihâi olarak Suriye’de gelinen nokta ve oluşan manzara açısından, Hobbes’un sunmuş 

olduğu teorik çerçeve temelinde bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

1. HOBBES’UN SİYASET KURAMINDA İÇ SAVAŞ VE DEVRİM 

Hobbes (Hobbes, 2007a: 17-18), Leviathan’ın girişinde şöyle der: “Uyum, sağlıktur; nifak, 

hastalıktır; iç savaş ise ölüm.” İç savaşı ölüm olarak nitelendiren Hobbes, bu 

nitelendirmesiyle mantıksal bir ilişki içerisinde, egemen güce ilişkin olarak da şu saptamada 

bulunur:   “Egemen güç, yokluğu kadar zararlı değildir.” Çünkü, bir iç savaşın yol açtığı 

acılar ve korkunç felaketler ya da yağma ve intikamı önleyecek yasal bir düzene ve zorlayıcı 

bir güce tabi olmaksızın yaşam süren başıboş insanların anarşisi yanında,  herhangi bir 

yönetim türü altında bir halkın maruz kalabileceği en büyük kötülük bile hiç hükmündedir 

(Hobbes, 2007a: 138). Dolayısıyla Hobbes’un yaklaşımından, en kötü egemen gücün bile 

egemen bir gücün hiç olmamasından çok daha iyi olduğu sonucu çıkarılabilir. Larry 

Arnhart’ın konuya dair yorumlamasıyla; bir yönetime sahip olunduğu sürece, ne türden bir 

yönetime sahip olunması gerektiği konusu da endişe duyulmaması gereken bir noktadır 

(Arnhart, 2013: 177). 

Hobbes’a göre, sivil toplum dışında insanların içinde bulunduğu durum herkesin herkesle 

savaşıdır. Bu durumun Hobbesçu sözdağarındaki karşılığı doğa durumudur (Hobbes, 2007b: 

13). Hobbes’un egemen gücün yokluğuna, iç savaşa ve sivil toplum dışında insanların içinde 

bulundukları duruma dair tasvirlerinde, İngiliz İç Savaşı’nın yol açtığı yıkımlara tanıklık 

etmesinin payı büyük olmuştur. Onun, kendi siyaset kuramında iç savaşa en büyük kötülük 

olarak yer vermesinde de bu tanıklığın tesiri olmuştur. Bu bağlamda, korku, onun düşünce 

sisteminde önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır. Hatta, Raffaella Santi’nin tespitiyle 

Hobbes, düşünce sisteminde en önemli rolü korkuya atfeden belki de yegane filozoftur (Santi, 

2011: 69). 

Hobbes’un yaklaşımında, devrim yoluyla, adil olmayan bir yönetimin yerine gerçek 

anlamda adaletli bir yönetimin geleceği düşüncesi yanıltıcı bir düşüncedir. İnsanlar hiçbir 

zaman, adil olan ve olmayan konusunda bir uzlaşıya varamayacaklardır. Her yönetim, bazı 

insanların zararına olacağı için, herhangi bir yönetimin herkesi memnun etmesi söz konusu 

olamaz (Arnhart, 2013, 178). Hobbes’a göre, kurulu bir devlete isyan, savaş durumuna geri 

dönüşü ifade eder. Diğer bir ifadeyle “isyan, başlatılmış savaştan başka bir şey değildir 
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(Hobbes, 2007a: 224).” Yönetimi devirmek bazen başarılsa bile, elde edilen sonuç genellikle 

yönetimin yara alması ve bir iç savaşın başlamasıdır (Hobbes, 2007b: 168). Hobbes, bu 

durumu Peleus’un kızlarının masalıyla örneklendirir. Masala göre, ihtiyar babalarını 

gençliğine döndürmek isteyen Peleus’un ahmak kızları, Medea’nın tavsiyesine uyarak, onu 

parçalayıp tuhaf otlarla kaynatmışlardır. Ancak ellerine geçen şey yalnızca, parçalara 

ayırdıkları babalarının ateşte yitip gitmesi olmuştur (Hobbes, 2007a: 237).  

Kendi siyaset kuramında iç savaş ve devrim olgusuna yaklaşımı bağlamında, Yurttaşlık 

Felsefesinin Temelleri (Elementa Philosophica DE CIVE) adlı eserinde, söz konusu eserde 

sunmuş olduğu öğretisini kavradığında ve özümsediğinde okurun nasıl bir yönelim içerisine 

gireceğine dair Hobbes’un taşıdığı umuda değinmekte yarar vardır. Hobbes’un umudu o 

yöndedir ki okur, devletin huzurunu bozmaktansa, savaşa girmektense mevcut durumun (bu 

en iyi durum olmasa bile) keyfini çıkarmanın daha iyi olacağını düşünüp, öldükten ya da 

öldürüldükten sonra gelecek iyi zamanları başkalarına bıraksın (Hobbes, 2007b: 15-16). Her 

ne kadar Hobbes, belirtilen yönde umut taşısa da, yaşanan gerçeklikte, devletler içerisinde 

ayrılıklar, ayaklanmalar ve iç karışıklıklar yaşanabilmektedir. Söz konusu ayrılıklar, 

ayaklanmalar ve iç karışıklıklar ise bir takım faktörlere bağlı olarak meydana gelmekte ve 

devletin dağılmasına ya da zayıflamasına yol açmaktadırlar. Hobbes, çalışmalarında bu 

faktörler üzerinde de durmaktadır. 

2. DEVLETİN DAĞILMASINA YA DA ZAYIFLAMASINA YOL AÇAN 

FAKTÖRLER 

Hobbes, devletin çözülmesinin ya da nifakın nedenleri üzerine eğilmenin gereğine işaret 

ederek, yurttaşları ayaklanan bir devlet için incelenmesi gereken üç noktaya dikkat çeker. 

Bunlardan ilki, bireylerin zihinlerini belirli bir doğrultuda şekillendiren, barışa aykırı öğretiler 

ve duygular, ikincisi zaten ayaklanmış ve şiddete başvuranları yönetenler, organize edenler ve 

yönlendirenlerin kimler olduğu ve üçüncüsü ise tüm bunların gerçekleştirilme yolları ve 

ayaklanan grubun kendisidir (Hobbes, 2007b: 157). Hobbes, bozguncu fikirlerin bir devlette 

olumsuzluklara yol açtığının anlatımında, “müfsit fikirlerin zehirinden kaynaklanan 

hastalıklar” ifadesini kullanır (Hobbes, 2007a: 226). Hobbes, zehirli olarak nitelendirdiği bu 

tür fikirlere çeşitli örnekler verir. Mesela “bir tiranı öldürmenin (tyrannicide) yasal olduğu 

fikri” bunlar arasındadır (Hobbes, 2007b: 160). Grek ve Latin yazarların, kitaplarında ve 

siyasi konuşmalarında, regicide’in (bir kralın öldürülmesinin) değil, tyrannicide’in 

meşruiyetini savunduklarına işaret eden Hobbes’a göre, bu kitaplar, kendilerini okuyan 

insanları krallarını öldürmeye sevk etmiştir. Çünkü, tiran olarak nitelendirilen bir kralın 

öldürülmesi, söz konusu yazarlar tarafından meşru ve övgüye değer bir fiil haline getirilmiştir 

(Hobbes, 2007a: 230). Hobbes’un zararlı fikirler arasında saydığı bir diğeri “komşu ülkelerin 

taklit edilmesi”dir. İnsanların komşu ülkelerdeki farklı yönetim biçimlerini örnek almalarına 

bağlı olarak, var olan yönetim biçimini değiştimeye yönelmelerinin yanlışlığına dikkat çeken 

Hobbes, insan doğasının, yenilik arzusuna yatkın olduğunu belirtir. Dolayısıyla komşu 

ülkeleri taklit ederek yenilik yapmak üzere yönlendirilen insanların, karışıklığın sürmesinden 

zarar görseler bile, ilk başlangıçları sevmemeleri hemen hemen imkânsızdır. Hobbes bu 

durumu “uyuz olmuş köpeklerin, artık acıya tahammül edemez hale gelinceye kadar, kendi 
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tırnaklarıyla kendilerini hırpalayıp durmaları”na benzetir (Hobbes, 2007a:229). Hobbes’a 

göre, yalnızca devletin reformasyonu için itaatsizlikte bulunanların bu itaatsizlikleri, devleti 

tahriple neticelenecektir (Hobbes, 2007a: 237). 

Kazanma umudu, Hobbes tarafından nifak sebebi olan duygular arasında sayılır. İnsanlar 

barışa ve uygar yönetime zararlı fikirlere sahip olsalar ya da yönetimde bulunanların 

hakaretleri yüzünden zarara uğrasalar veya kırgınlığa kapılsalar bile, kazanma umutları 

olmadığı ya da çok az olduğu sürece, söz konusu durumlar nifaka neden olmaz. Çünkü 

bireyler duygularını açığa vurmayıp içinde bulunulan duruma katlanmayı, durumu daha da 

kötüleştirebilecek bir risk almaya tercih ederler. Hobbes, kazanma umudu için dört şeyin 

vazgeçilmez olduğunu belirtir. Bu dört şey, sayı, araçlar, karşılıklı güven ve liderlerdir. Az bir 

sayı ile kamu otoritelerine direniş göstermek umutsuzca bir girişimdir. Araçlar ile kastedilen 

silahlar ve ihtiyaç duyulan diğer teçhizattır. Silahlar olmadan sayı tek başına bir anlam ifade 

etmediği gibi, karşılıklı güven olmaksızın silahların ve bir liderlik altında organize olmadan 

tüm diğer üç şeyin bir anlamı yoktur (Hobbes, 2007b: 166). Hobbes, zihinlerdeki nifak 

eğilimini, harekete geçirerek pratiğe dökme amacında olanların, bütün enerjilerini 

memnuniyetsizleri bir hizbin çatısı altında birleştirmeye harcayacaklarını belirtir. Hizip yeterli 

güce ulaştığında harekete geçilir (Hobbes, 2007b: 168). Böylelikle Hobbes’un 

çözümlemesinde, organize olmuş yeterli güce sahip bir direnç, harekete geçmenin koşulu 

olarak belirmektedir. 

3. ÇAĞDAŞ DÜNYADA DOĞA DURUMU İMGESİ VE SİVİL SAVAŞ 

Hobbes’un sunduğu güçlü bir politik imge olarak doğa durumu, politik teorisyenlerin, 

politika yapıcıların ve gazetecilerin kaygılarında yankılanmayı sürdürmektedir (Bunce, 2013: 

101). Hobbes’un ölümünden yüzyıllar sonra bile, içinde hayatın yalnız, yoksul, kötü, kaba ve 

kısa olduğu doğa durumu imgesi, açıklayıcı bir enstrüman olarak işlevselliğini 

sürdürmektedir. Çağdaş dünyadaki sivil savaşların, soykırımların ve yasal bir düzenin 

bulunmadığı durumların tasvirinde, doğa durumu imgesine başvuru devam etmiştir (Bunce, 

2013: 108). Eski Yugoslavya’daki sivil savaşın dehşetini, Ruanda’daki soykırımı, Irak’a 

Özgürlük Operasyonu sonrası Irak’daki düzenin çözülüşünü tasvir etmede Hobbes’un doğa 

durumu imgesi, kabul görmüş bir metafor haline gelmiştir (Bunce, 2013: 101). 

Michael Ignatieff, “The Balkan Tragedy” başlıklı çalışmasında, Yugoslavya’nın 

dağılmasının yol açtığı tahribatın makul bir açıklamasını sunma girişiminde bulunur. 

Ignatieff’in anlatımıyla, 1990’a gelindiğinde Tito sonrası Yugoslavya çoktan Hobbesçu bir 

dünya haline, yani doğa durumu haline gelmişti. Etnik uyum çok-etnili bir devletin varlığına 

dayanmaktaydı. Egemen gücün yönetimi altında farklı gruplar apaçık bir uyum içinde medeni 

bir yaşam sürebilmekteydi. Bu devletin dağılmasıyla toplum hızla kurucu ulusal bileşenlerine 

ayrıldı. Toplumsal bütünlük sona erdi ve güvenliğin olmayışı savaşan grupların ortaya 

çıkmasına yol açtı. Hobbes’un Ignatieff için önemi birkaç noktada  toplanır. İlk olarak, 

Ignatieff,  devletin tek başına sivil barışı garanti edebileceği yönündeki Hobbesçu görüşü 

takip eder. İkinci olarak o, güvenliğin bulunmadığı durumlarda korkunun etki gücüne vurgu 

yapan Hobbesçu psikolojiye başvurur. Son olarak, Ignatieff, devlet iktidarının yokluğunda 

daha önce birarada yaşayan yurttaşların düşmanlar haline geleceği şeklindeki Hobbesçu 
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görüşü izler (Bunce, 2013: 109). Damir Mirkoviç, dağılma sürecindeki Yugoslavya’da 

yaşanmış olan durumu tasvir ederken, “bütünüyle bir kaos ve hukuksuzluk”, “herkesin 

herkese karşı savaşı” ifadelerini kullanmış ve yaşamın gerçekten yalnız, yoksul, kötü, kaba ve 

kısa bir hal almış olduğunu belirtmiştir. Gazeteci Timothy Garton Ash, Saddam sonrası 

Irak’ın durumunu resmetmek üzere Hobbes’un metaforuna başvurur. Irak’ı Lockçu özgürlüğe 

ulaştırma iddiası, Irak’ın, Hobbesçu doğa durumuna gerisin geri savrulmasıyla sonlanmıştır. 

Iraklılar artan bir biçimde, herşeyin, önceki halinden daha kötü bir duruma geldiğini dile 

getirmektedirler (Bunce, 2013: 109-110). 

Lieven De Cauter’in, Beyrut entelektüelleri ve mimarlarıyla yapılan görüşmerele dayalı 

olarak, sivil savaşın fenomenolojisi ya da antropolojisinin taslağını çıkarmaya çalışan 

çalışması, Hobbes’un, doğa durumuna dönüşü temsil eden sivil savaş fikrini rehber olarak 

alır. Beyrut’un, doğa durumuna dönüşün gerçekleştiği şehirler arasında belki de en iyi bilineni 

olduğu belirtilen çalışmada, Beyrut örneğinden hareketle, herhangi bir şehrin de (en azından 

prensipte) benzer bir doğa durumuna sürüklenebileceği tespitinde bulunulur (De Cauter, 2011: 

421-422). Çalışmada ortaya konulan önemli bir saptama, gerek Beyrut’un, gerekse ulusun, 

yalnızca geçmişte on beş yıl süre ile devam eden sivil savaş tarafından değil, halen devam 

etmekte olan örtük sivil savaş tarafından da parçalanmış olduğudur. Sivil savaş fiili olarak 

sona ermiş olsa bile örtük bir biçimde sürmektedir ve bu örtük sivil savaşın geniş kapsamlı 

etkileri söz konusudur. Kamusal alanın ortadan kalkması bu etkilerden bir tanesidir. Beyrut’ta 

mekânın farklı gruplar arasında bölünmesi söz konsudur. Güney banliyölerde güvenlik sistemi 

bütünüyle Hizbullah tarafından işletilmektedir. Öyle ki Hizbullah’ın silahlı güçleri Lübnan 

ordusundan bile daha güçlüdür ve bu durum bölgedeki güvenliğe yönelik önemli bir tehdit 

teşkil etmektedir. Kent plancısı bir mimar olan Mona Fawaz’a göre bu durum toplumun 

militarizasyonu olarak görülebilir (De Cauter, 2011: 422-423). 

Örtük sivil savaşın etkilerinden biri de gerçek, sanal ve zihinsel sınır çizgilerinin ortaya 

çıkmasıdır. Şehir, bu sınır çizgileri tarafından bölünmüştür. Sivil savaştan bu yana insanlar 

kendi yaşadıkları bölgelerden hiç ayrılmamakta ya da nadiren ayrılmaktadırlar. Her bölge 

kendi merkezine sahiptir. Mesela Hamra, şehrin savaş öncesi Beyrut’un görüntüsünü en çok 

andıran en kozmopolitan bölgesidir. Şehirdeki önemli bir bölünme çizgisi de Sünni-Şii 

bölünmesidir. Zihinsel snınır çizgilerinin örneği ise, devlet tarafından değil Hizbullah 

tarafından kontrol edilen güney banliyölerinde açık bir biçimde görülebilir. Şehrin bu 

bölgesine Sünni, Hristiyan ya da Dürzi bir entelektüelin giremeyeceği az ya da çabuk kabul 

edilen bir gerçektir. Şii olmayan herhangi birinin bu bölgede bir işi olamaz ve güney 

banliyöleri adeta girilmez bir bölge haline gelmiştir (De Cauter, 2011: 423-424). 

Beyrut’taki örtük savaşın bir diğer etkisi zamansal kopuş ve hafıza yitimi olmuştur. 

Rahatsız edici, sarsıcı ve acı dolu anılara sahip olanlar için iradi bir biçimde unutmak, arzu 

edilen, özgürleştirici bir edim haline gelmektedir. Beyrut, sivil savaşın fiili olarak sona 

ermesinden sonra da mimari açıdan kültürel mirasının önemli bir bölümünü yitirmiştir. 

Beyrut’un tahrip edilmesi, unutmanın bir nedeni ve etkisi olarak, hafıza kaybının adeta bir 

şifresi konumundadır. Bu yönüyle Beyrut gittikçe tarihsiz bir şehir görünümü kazanmaktadır 

(De Cauter, 2011: 424-425). 
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Beyrut’un adeta Hobbes’un bir açıklaması olduğuna işaret eden De Cauter, sivil savaşın 

dehşetinin, status naturalis ve status civilis arasındaki farkı daha kolay anlaşılabilir kılacağını 

belirtir. Çalışmada, Beyrut’a ilişkin olarak “post-travmatik stres sendromu” yaşayan bir şehir 

saptaması yapılır. Sivil savaş fiili olarak sona ermiş olsa bile travma sürmektedir. Çünkü sivil 

savaş biçim değiştirmiş haliyle varlığını devam ettirmektedir. Sivil savaş, meydana getirdiği 

sınır çizgileriyle sonu gelmez bir örtük savaşa (endless latent war) dönüşmüştür. Dolayısıyla 

acı bir türlü iyileşmemekte ve sivil savaşın yeniden patlak verme potansiyeli, travmatizmi 

canlı tutmaktadır (De Cauter, 2013:429). 

4. SURİYE DEVRİMİNİN BAĞLAMI: ARAP BAHARI 

17 Aralık 2010 tarihinde Muhammed Bouazizi adlı gencin kendini yakmasıyla başlayan ve 

ülke geneline yayılan rejim karşıtı ayaklanmalar sonucunda Tunus devlet başkanı Zeynel 

Abidin Bin Ali görevini bırakarak ülkeyi terk etmiş ve böylelikle Tunus’taki baskıcı rejim 

sonlanmıştır (Mercan, 2012: 181). Tunus’ta rejimin devrilmesini, kısa bir süre sonra Mısır’da 

Hüsnü Mübarek’in devrilmesi izlemiş, değişim rüzgarının hızla yayılması sonucunda 

Ortadoğu’daki diğer Arap ülkelerinde de rejim karşıtı gösteriler ve ayaklanmalar 

başgöstermiştir. İnsan hakları, demokrasi ve iş, göstericilerin taleplerini oluşturmaktaydı. 

Göstericiler nezdinde bu üç talebi bir tek kelimede toplamak mümkündü: “onur”. Bu talep, 

kendi kendini haklılaştıran, apaçık bir biçimde haklı olan bir talep olduğu için, diktatörlerin 

devrilmesinin kaçınılmaz olduğu düşünülmüştür. Ancak süreç umulduğu biçimde 

gerçekleşmemiş ve çok daha karmaşık bir hâl almıştır (McHugo, 2014: 219-220). 

Ortadoğu’yu etkisi altına alan bu süreçten Suriye de etkilenmiş ve kitlesel gösteriler 

Suriye’nin politik görünümünün parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte bu gösteriler, 

Tunus ve Mısır devrimlerindeki ulusal ölçekteki ayaklanmalardan farklı olarak, çok daha 

parçalı ve yerel bir görünüm içinde ortaya çıkmıştır. Ülke çapında Baas rejimine karşı 

ayaklanmaları tetikleyen olay 2011 yılı Mart ayında Deraa’da yaşanmıştır. 6 Mart 2011’de, 

yaşları 10 ile 15 arasında değişen 15 çocuktan oluşan bir grup tutuklanmıştır. 

Tutuklanmalarının gerekçesi, okullarının duvarına Tunus devriminin sloganı olan “halk, 

rejimin düşmesini istiyor (Al-sha’b yurid isqat al-nizam)” sloganını yazmalarıdır. Çocuklar 

polis gözaltısında sorgulanmakla kalmayıp, işkenceye de maruz kalmışlardır. Tutuklama 

yalnızca çocukların ailelerinde değil, Deraa sakinlerinin önemli bir bölümünde de ahlâki bir 

hakaret hissi uyandırmıştır. Olayların hemen akabinde, tutuklamalara muhatap olan ailelerle 

birlikte gösterilen yerel dayanışma, devlete yönelik kişisel şikâyetleri, rejime yönelmiş bir 

öfkeye dönüştürmüştür. Birkaç gün içinde Deraa halkı, protesto için sokaklara dökülmüş ve 

25 Mart itibariyle kent merkezi bütünüyle göstericilerin kontrolü altına girmiştir. Kısa süre 

içerisinde gösteriler, Duma, Harasta, Hama, Humus, Baniyas, Lazkiye, Kamışlı, Deyr ez Zor 

ve Tal Kalakh gibi diğer kent ve kasabalara da yayılmıştır (Pinto, 2013: 205-206). Deraa’daki 

hoşnutsuzlukların yerel olmakla birlikte tüm ülkede yankı bulmasının nedeni, bu 

hoşnutsuzlukların temelinde yatan nedenlerin bütün Suriyelileri etkilemekte oluşudur. Bu 

yüzden, tüm bu diğer kent ve kasabalarda gerçekleştirilen protestolar da, temelde yatan aynı 

sorunları yansıtmış ve aynı talepleri dile getirmişlerdir. Bu talepler, sorumsuz bir güvenlik 

devleti anlayışına son verilmesi, özgürlük, işsizlikle mücadeleye yönelik politikalar ve 
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yolsuzlukla mücadele edilmesidir (McHugo, 2014: 222.). Gerek bu talepler, gerekse Deraa’da 

tutuklanan çocukların duvara yazdıkları slogan, Ortadoğu’daki değişim rüzgarında diğer Arap 

ülkelerinde yankılanmış olanlardan farklı değildir. 

Ortadoğu’daki otoriter rejimlere yönelik ayaklanmalarla, insan hakları ve özgürlük 

talepleriyle karakterize olan ve adına Arap Bayarı denilen bu sürecin, rejime yönenlik 

Suriye’deki gösterilerde de ilham kaynağı olması, Hobbes’un siyaset düşüncesinde bozguncu 

bir fikir olarak yerini alır. Çünkü, daha iyi bir yönetim arzusuyla yenilik yapmak üzere 

“komşu ülkelerin taklit edilmesi”, Hobbes’un devletin çözülmesine yol açan nedenler arasında 

saydığı bozguncu fikirler kategorisi içerisinde yer alır.  Ancak, Arap Baharı’nın da esin 

kaynağı olduğu, Suriye’de otoriter rejim karşıtı fikirlerin, kuvveden fiile, diğer bir deyişle 

potansiyelden eyleme geçebilmesi için, yine Hobbesçu siyasal düşüncede ihtiyaç duyulan şey, 

onun nifaka yol açan duygular arasında yer verdiği kazanma umududur. Bu bağlamda, rejim 

karşıtı muhalefetin “kazanma umudu” açısından durumunu değerlendirebilmek için, 

Hobbes’un bu umut için vazgeçilmez gördüğü unsurlar temelinde yapılacak, muhalefetin 

yapısına yönelik bir çözümlemeye ihtiyaç vardır. 

5. SURİYE’DE REJİM KARŞITI MUHALEFETİN PARÇALI YAPISI VE 

LİDERLİK SORUNU 

Birleşik bir yapıya sahip olmaması ve liderlik sorunu, Suriye’de rejim karşıtı muhalefetin 

rejim karşıtı olayların başlangıcından bu yana süregelen bir özelliği olmuştur. Gösterilerin 

yerel ve parçalı bir karakterde patlak vermesi, Suriye’deki ayaklanmayı, Arap dünyasını saran 

diğer devrim ve ayaklanmalardan farklı kılan bir unsur olmuştur. Genel itibariyle, söz konusu 

gösteriler, biri diğerini izleyen bir biçimde yerel ayaklanmalar şeklinde cereyan etmiş, 

eşzamanlı ulusal bir ayaklanma şeklinde gerçekleşmemiştir. Bu gerçekleşme biçimi, 

gösterilerin liderleri arasında çok az koordinasyon bulunduğunu ya da hiç koordinasyon 

bulunmadığını göstermektedir (Pinto, 2013: 215). Eylül 2011’de İstanbul’da, sürgündeki 

Suriye muhalefeti tarafından kurulan Suriye Ulusal Konseyi ise, ülke içindeki protestolarla 

ilişkili gerçek bir temsili organ mahiyetinde değildi (Pinto, 2013: 217). 

Barışçıl gösterilerden silahlı muhalefete doğru yaşanan dönüşümde de, muhalefetin parçalı 

yapısı ve liderlik sorunu ortadan kalkmamıştır. Özgür Suriye Ordusu, silahlı muhalefetin 

kendisinde merkezileştiği yegâne yapılanma olmamıştır. Silahlı muhalefete sağlanan 

doğrudan finans ve silah kaynaklarının çeşitlenmesiyle sahneye yeni silahlı gruplar çıkmıştır 

(Pinto, 2013: 234). Bu süreçte Selefi görüşlere sahip silahlı gruplar da rejim karşıtı 

muhalefetin önemli bir parçası haline gelmişlerdir ki, Nader Hashemi ve Danny Postel, bu 

durumun anlatımında “Suriye muhalefetinin Selefizasyonu (Salafization of Syria’s 

Opposition)” ifadesine başvururlar (Hashemi ve Postel, 2013: 8). Ancak Selefi görüşlere sahip 

gruplar arasında bile birlikten söz etmek mümkün değildir. Muhalifler arasında birlik 

olmaması, Suriye’de rejimin kendisine karşı olan direniş karşısında ayakta kalabilmesini 

sağlayan en önemli faktörlerden biri olmuştur. 

Baas rejimine karşı Suriye’de meydana gelen ayaklanmanın medyadaki sunulma biçimi de 

süreç içerisinde değişiklik göstermiştir. Başlangıçta ayaklanma, Tunus ve Mısır’daki 
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devrimler sürecinin bir devamı olarak, otoriter politik sisteme karşı geniş kapsamlı bir 

ayaklanma olarak medya tarafından takdim edilmiştir. Ancak protestolar ulusal ölçekte bir 

seferberlik başlatmayı başaramadıkça, Suriye toplumundaki dini gruplar arasındaki fay hatları 

derinleştikçe ve artan ölçekte bir silahlı karşı karşıya gelmeyle iç içe geçmiş hükümet yanlısı-

karşıtı pozisyonlar şeklinde siyasallaştıkça, ayaklanma medyanın geniş bir kesimi tarafından 

sivil savaşın başlangıcı olarak sunulmaya başlanmıştır (Pinto, 2013: 207). Muhalefetin kendi 

içinde parçalı bir yapıya sahip olması ve artan ölçüde silahlı bir görünüm alması, muhalif 

grupların hem kendi içinde hem de rejimle karşı karşıya gelmeleri, Suriye’de sivil savaş 

koşullarını hazır hale getirmiştir. 

Belirtilen hususlar bağlamında değerlendirildiğinde, Suriye devriminde muhalefetin, 

devrimin başlangıcından bu yana, Hobbes’un kazanma umudu için vazgeçilmez gördüğü 

unsurlar arasında saydığı karşılıklı güven ve liderlikle ilgili olarak sorunlar yaşadığı 

görülmektedir. Rejim karşıtı muhalefetin, yine Hobbes’un kazanma umudu için vazgeçilmez 

gördüğü unsurlar arasında yer alan, sayı açısından yetersiz olduğu ileri sürülemez. Çünkü, 

devrimin başlangıcında ülke genelindeki çeşitli kent ve kasabalarda, yaygın kitlesel gösteriler 

olmuştur. Silahlı muhalefete doğru yaşanan dönüşümde de, muhalif unusurların ciddi 

manasıyla sayı problemi yaşadıkları söylenemez. Temel problem, rejim karşıtı muhalefetin, 

bir liderlik altında toplanan organize bir muhalefete tahvil edilememesi olmuştur. Silahlı 

muhalefete doğru yaşanan dönüşümle birlikte, çeşitli muhalif gruplar arasında da şiddetli 

çatışmalar yaşanmıştır. Bu durum muhalefet içinde karşılıklı güven unsuru açısından da sorun 

olduğunu göstermektedir. Silahlı muhalefete sağlanan doğrudan finans ve silah kaynaklarının 

çeşitlenmesiyle yeni silahlı grupların ortaya çıkışı, muhalefetin daha da parçalı hale gelmesine 

yol açmıştır. Muhalefete sağlanan desteğin kesin bir bilançosu olmadığı için, Hobbes’un 

kazanma umudu için gerekli gördüğü unsurlar arasında yer alan araçlar açısından, muhalefetin 

yeterliliğini değerlendirmek güçtür. Ancak şu tespitte bulunulabilir ki, araçlar açısından 

muhalefet yeterli bir kapasiteye sahip olsa bile, muhalefet arasında birlik olmaması bu 

araçların efektif bir biçimde işlev görmesine engeldir. Liderliğin olmaması, dolayısıyla 

muhalefetin organize, birleşik bir yapıya sahip olmaması, Hobbes’un kazanma umudu için 

gerekli gördüğü sayı ve araçlar gibi unsurları, yeterli olmaları halinde bile anlamsız 

kılmaktadır. Hobbesçu bir perspektiften bakıldığında, kazanma umudu için gerekli unsurların 

tastamam mevcut olmamasının, Suriye’de rejim karşıtı hareketleri daha baştan umutsuz bir 

girişim haline getirmiş olduğu söylenebilir.   

6. SURİYE DEVRİMİNİN SÖYLEMİNİN FARKLILAŞMASI VE AYRIŞAN 

TALEPLER 

Suriye devriminin başlangıç aşaması itibariyle devrimin söyleminin ve ifade edilen 

taleplerin izi protestolardaki sloganlardan sürülebilir. 2011 yılı Şubat ayında Şam’ın Hariqa 

bölgesinde trafik polis memurlarının bir tüccarın oğlunu tartaklamaları sonucu gerçekleşen 

protestoda göstericilerin attıkları slogan “Suriye halkı aşağılanamaz” şeklindeydi. Yine 2011 

yılı Şubat ayında Libya’daki direnişçilere destek vermek üzere Şam’daki Libya büyükelçiliği 

önünde toplanan protestocuların ellerindeki pankartlarda “halk için özgürlük” ve “hainler, 

kendi halkını dövenlerdir” sloganları yazmaktaydı. Yine Deraa’da meydana gelen olayların 
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ardından ülkenin diğer şehir ve kasabalarına yayılan gösterilerde protestocular, “Allah, 

Suriye, hürriyet, bunlar yeter” şeklinde slogan atmışlar ve erken dönemde rejime karşı şiddet 

içermeyen bir mücadele tercihini yansıtan “barışçıl (peaceful-silmiyya)” yazılı ve “herkes için 

özgürlük istiyoruz” yazılı pankartlar taşımışlardır. Gösteriler, politik reform, adalat ve idari 

yolsuzlukla mücadele talepleriyle başlamış, ancak olgunlaşmalarıyla birlikte, Baas rejiminin 

sonuna ve özgürlüğe yönelik çağrılara yol vermişlerdir (Pinto, 2013: 205-207). Suriye 

Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu eski başkanı Muaz el-Hatib, görevi kabul 

ettiği konuşmasında “Biz her Sünni, Alevi, İsmaili, Hristiyan, Dürzi, Asuri… için özgürlük ve 

uyumlu Suriye halkının tüm parçaları için haklar talep ediyoruz (McHugo, 2014: 229).” 

diyerek özgürlük ve haklar temelli bir söyleme başvurmuştur. Rafif Jouejati de devrimin 

anlamlandırma biçimine işaret ederken, devrimin başlangıç yıllarında egemen olan söyleme 

güçlü bir biçimde vurgu yapmaya devam eder. Suriye devriminin bir diktatörü başka bir 

diktatörle ikâme etmekle ilgili olmadığını belirten Jouejati, devrimin, tüm Suriyeliler için 

özgürlük, onur ve demokrasi sağlamayı amaç edindiğini ifade eder (Jouejati, 2013: 176-177). 

Suriye’deki ayaklanma başladığında, rejimin düşmesine ve Esed Hanedanı’nın sona 

ermesine yönelik talepler, paylaşılan bir politik dil oluşturmuştur (Pinto, 2013: 218). Ancak 

anti-Baasçı protestonun paylaşılan bu dili, doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, mezhepçilik, 

sınıf, kent/kır farklılıkları, bölgecilik gibi çeşitli sosyal fay hatları üzerinden, Suriye için farklı 

sosyal ve politik projelere dönüşmeye başlamıştır (Pinto, 2013: 225). Bu durum, rejim karşıtı 

muhalefetin bölünmesinde ve ayrışmasında etkili olmuştur. Örneğin, çoğu Hristiyan ve Alevi, 

ayaklanmanın Sünni İslami bir devrime dönüşeceği kaygısıyla Sünni Müslümanlarla birlikte 

protestolarda yer almaktan kaçınmaya başlamıştır (Pinto, 2013: 225).  

Suriye’deki çeşitli silahlı gruplar arasında da, karşı karşıya gelmeler ve keskin 

anlaşmazlıklar biçiminde kendini açığa vurduğu üzere, ideolojik uyuşmazlıklar vardır. Bu 

ideolojik uyuşmazlıklardan ötürü El-Kaide bağlantılı gruplar, Özgür Suriye Ordusu ve Kürtler 

arasında çatışmalar başgöstermiştir (Abu Rumman, 2013: 9). 

Christopher R. Hill’in tespitiyle, Suriye’yi kimin ve nasıl yöneteceği, çatışmaları 

körükleyen faktördür. Suriye’de, yalnızca diktatörlük ve demokratik muhalefet arasında var 

olan bir bölünmeden söz etmek mümkün değildir. Bu, fay hatlarından yalnızca bir tanesidir 

(Hill, 2013: 239-240). Muhalefetin içinden farklı politik tahayyüllere sahip silahlı grupların 

ortaya çıkışı ve devletin aşırı güç kullanımını da içeren baskı ve bastırma politikaları, 

Suriye’nin toplumsal ve politik parçalanmasının zeminini oluşturmuştur. 

Hobbes’un siyasal düşüncesi çerçevesinde bakıldığında, devrimin başlangıç dönemlerinde 

egemen olan insan hakları ve özgürlük temelli söylem, barışa aykırı ve bozguncu fikirler 

içerisinde değerlendirilebilir. Söz konusu değerlerin egemen olduğu bir yönetim yapısına 

kavuşmak üzere devlete itaatsizlikte bulunmak, Hobbes’un yaklaşımına göre, devleti tahriple 

neticelenecektir. Suriye devrimi incelendiğinde, başlangıçta rejimin devrilmesine ve Esed 

Hanedanlığı’nın yıkılmasına yönelik politik dilin, kendi doğal limitlerine gelinceye kadar, 

farklı talep ve söylemleri örttüğü görülür. Ancak bu dilin doygunluğa ulaşmasıyla, çeşitli 

toplumsal fay hatları temelinde, Suriye için farklı toplumsal ve siyasal projelerin oluşması ve 

muhalefetin de bu projelere bağlı olarak ayrışması ve farklı söylemleri dillendirmesi, 
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Hobbes’un siyaset teorisinde bozguncu fikirler arasında belirtilen (Hobbes, 2007a: 227) “iyiye 

ve kötüye kişilerin karar vermesi”ni örneklendiren bir durum olarak ele alınabilir. Suriye’de 

rejimin devrilmesi ve Esed Hanedanlığı’nın sona ermesine yönelik politik dil, sonrasına 

ilişkin olarak, muhalefetin üzerinde uzlaştığı bir politik tasavvuru netice vermemiş, tam 

aksine zaman zaman birbirleriyle uzlaşmaz karşıtlıklar da içeren, farklı politik tahayyüller 

ortaya çıkmıştır. Hobbes, insanların adil olan ve olmayan konusunda hiç bir zaman uzlaşmaya 

varamayacaklarını söylüyordu. Suriye devrimi bağlamındaki uzlaşmazlıklar ise sivil savaşa 

giden yolun taşlarını döşemiş, ya da Hobbes’un sunmuş olduğu politik imgeyle ifade etmek 

gerekirse doğa durumuna dönüşün koşullarını oluşturmuştur.  

7. SURİYE’DE GELİNEN NOKTA VE OLUŞAN MANZARA 

Suriye’de gelinen nokta itibariyle, çatışma yaşayan iki taraftan söz etmek artık mümkün 

gözükmemektedir. Direnişçi gruplar arasında ciddi mücadeleler süregeldiği gibi, çatışmanın 

taraflarından bazen birinin bazen diğerinin yanında yer alan kriminal unsurlarca 

gerçekleştirilen çocuk kaçırma olayları ve yol kesme eylemleri de genel görünümün bir 

parçasıdır. Rejim, helikopterlerden atılan varil bombaları ve kimyasal silah kullanımını da 

içerecek biçimde, ayrım gözetmeksizin çeşitli şiddet biçimlerine sürekli olarak 

başvurmaktadır. Rejim halen daha ayakta kalabilecek yeterli güce sahip olmakla birlikte, 

kaybettiği yerleri geri alabilecek kapasiteye sahip görünmemektedir. Tüm bunların yaında 

Suriye’deki iç savaş, vekâlet savaşlarına sahne olan bir zemin haline de gelmiştir (McHugo, 

2014: 233). 

Devrimin militarize olması, ülke içinde oluşacak politik bir çözüme ilişkin umut verici bir 

manzaranın olmaması, barşçıl değişim sürecinin çıkmaza girmesi ve uluslararası toplumun 

Suriye’de akan kana nasıl son verileceği konusunda bir uzlaşmaya varamaması faktörlerinin 

tamamı, Suriye içinde muazzam bir tahribatın oluşmasına, milyonlarca mülteciye ve on 

binlerce tutukluya ve insan ölümüne yol açmıştır (Abu Rumman, 2013: 8). Uluslararası Af 

Örgütü’nün raporuna göre, 2011’den bu yana Suriye’de öldürülen insan sayısı 250 bini aşmış, 

milyonlarca insan zorla yerinden edilmiştir. 2015 sonu itibariyle Suriyeli mülteci sayısı, 

ağırlıklı olarak Lübnan, Ürdün ve Türkiye’de olmak üzere, 4,6 milyona ulaşmıştır. Binlerce 

insan deniz üzerinden tehlikeli bir biçimde Türkiye’den Avrupa’ya geçmeye çalışmış, Suriye 

içinde yerinden edilen insan sayısı 7,6 milyonu geçmiştir (Amnesty International, 2016: 49). 

Eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres’in ifadesiyle, Suriye 

krizi, Ruanda soykırmından bu yana muhtemelen dünyanın tanıklık ettiği en kötü insani 

krizdir (Sprusansky, 2014: 52). Nader Hashemi ve Danny Postel, bölgesel ve uluslararası 

boyutları da olan Suriye meselesinin zorluğuna dikkat çekme bağlamında, Amerika Birleşik 

Devletleri eski dışişleri bakanlarından Warren Christopher’ın Bosna savaşını betimlemek 

üzere kullandığı “cehennem sorunu (a problem from hell)” ifadesine dikkat çekerek, bu 

ifadenin Suriye üzerine yapılan tartışmalarda geri döndüğünü belirtirler (Hashemi ve Postel, 

2013: 5). 

Suriye’de, toplumun fay hatları derinleştikçe, sosyal parçalanma ve kutuplaşma süreci sıkı 

bir biçimde yerleşmiştir. Bu durum, sosyal dokunun tahribi anlamına gelmektedir (Pinto, 
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2013: 234). Suriye iç savaşı, çeşitli gruplar arasında, Ömer Faruk Topal (Topal, 2016: 93)’ın 

ifadesiyle, adeta “psikolojik kan davaları” ekmiştir. 

 SONUÇ 

Suriye’de 2011 yılında Baas rejimine ve Esed yönetimine karşı başlayan gösterilerden 

bugüne, Suriye’de devriminin geldiği nokta ve oluşan manzara, Suriye’nin de Hobbes’u 

örnekleyen çağdaş örnekler zincirinin bir halkası haline geldiğini ortaya koymaktadır. Daha 

fazla özgürlük, daha fazla insan hakları talebiyle, yönetimi daha iyi hâle getirmek üzere 

çıkılan yolun bugün itibariyle ulaştığı noktada, insan hakları ve özgürlüklerle karakterize olan 

demokratik bir rejime erişilemediği gibi, devlet yapısının fiilen çöktüğü görülmektedir. Bugün 

Suriye devletinin, fiili olarak ülkenin tamamında geçerli olan bir egemenliğe sahip olduğunu 

ileri sürmek mümkün değildir. Dolayısıyla ülkenin tamamında hakim olan yasal bir düzen de 

artık söz konusu değildir. Çalışmada belirtilen, kriminal unsurlarca gerçekleştirilen eylemler, 

yasal bir düzenin olmayışının ulaştığı düzeyi örneklendirmiştir. Hobbes’un kurulu bir devlete 

isyanın nadiren yönetimin devrilmesiyle sonuçlandığı, elde edilen sonucun genellikle 

yönetimin yara alması ve bir iç savaş olduğuna ilişkin saptaması, çalışmada gösterildiği üzere, 

Suriye örneğinde de tahakkuk etmiştir.  

Çalışmada ortaya konulan önemli bir saptama da, Hobbes’un kazanma umudu için 

vazgeçilmez gördüğü unsurlar açısından, Suriye’de rejim karşıtı muhalefetin yapısal olarak 

baştan beri kusurlu oluşudur. Muhalefetin başından beri yaşadığı liderlik sorunu ve parçalı bir 

yapıya sahip olması, Hobbes’un kazanma umudu açısından gerekli gördüğü diğer unsurları da 

anlamsız kıldığından, Suriye’de rejim karşıtı hareketlerin daha baştan umutsuz bir girişim 

hâlinde doğmuş olması, Hobbesçu perspektif açısından olağan bir sonuçtur. 

Hobbes’un politik düşüncesinde, iyiye ve kötüye kişilerin karar vermesi, devletin 

dağılmasına yol açan bozguncu fikirler arasında yer alır. Hobbes’un, burada vurgulamak 

istediği husus, insanların uzlaşmazlığıdır. Nitekim çalışmada gösterildiği gibi, söz konusu 

uzlaşmazlık, Suriye’de rejim sonrasına ilişkin farklı politik ve toplumsal projeler şeklinde 

kendisini ortaya koymuştur. Barışçıl muhalefetin silahlı direnişe dönüşümüyle birlikte, bir 

yanda farklı politik tahayyüllere sahip silahlı grupların ortaya çıkışı ve bunların kendi 

içlerinde ve rejimle girdiği çatışmalar, diğer yanda rejimin uyguladığı ölçüsüz ve kuralsız 

şiddet, ülkeyi şiddetli bir iç savaşa sürüklemiştir. Bugün ülkenin çeşitli kesimleri üzerinde, 

farklı silahlı muhalif grupların tesis etmiş oldukları mikro egemenlik alanları, Suriye’nin 

politik manzarasının olağan bir parçası hâline gelmiştir. 

Çalışmada ortaya konulan, Suriye iç savaşının yol açtığı ağır insani kriz, iç savaşın yol 

açtığı acılar ve korkunç felaketlere dikkat çeken Hobbes’un acı bir doğrulanması olmuştur. 

Bugün Suriye’deki manzara, devrimi tetikleyen başlangıçtaki dinamiklerden büyük ölçüde 

kopmuş, bölgesel ve uluslararası boyutları da olan bir muamma hâlini almıştır. Ülkenin sosyal 

dokusu tahrip olmuş, toplumsal ve politik olarak ülke parçalanmış, herkesin herkese karşı 

savaşının söz konusu olduğu doğa durumu koşulları, yani status naturalis, Suriye’de hükmünü 

icra eder hâle gelmiştir. Suriye’deki iç savaş sona erse bile toplumun farklı kesimleri arasında 
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ekilmiş olan psikolojik kan davalarının varlığını sürdürmesi ve sivil savaşın Suriye’de de tıpkı 

Beyrut’ta olduğu gibi örtük bir savaş biçimini alması muhtemel bir neticedir. 
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ÖZET: Sosyal bilimler alanında herhangi bir konu üzerinde araştırma yapılırken, bazı verileri temsil 

eden, gizil ve gözlenen değişkenlerle karşılaşılmaktadır. Bu tür değişkenlerin analizinde reflektif ve 

formatif olmak üzere iki çeşit ölçüm modeli kullanılmaktadır. Reflektif ve formatif modelleri 

birbirinden ayıran farklardan en önemlisi gizil değişkenler ile onların indikatörleri arasındaki 

nedenselliğin yönüdür. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, reflektif yapılardaki 

değişkenler arasında yüksek korelasyon beklenir ve ayrıca yapının kavramsal mantığı 

değiştirilemediği için bu değişkenler kendi içlerinde değiştirilebilir veya düşürülebilir. Buna karşın 

formatif yapıdaki değişkenlerde nedensellik yönüne bakılırken yüksek korelasyon beklenmez, sadece 

gereklilik ve nedensellik üzerinde durulur. Formatif ölçüm modellerinin, uzun bir süre önce literatüre 

girmiş olmasına rağmen, günümüzde azda olsa kullanım sıklığı artmaya başlamıştır. Ancak buna 

karşın, yapılan deneysel çalışmalardaki modellemelerde formatif ölçüm modelinin kullanımı hala 

seyrektir. Çünkü araştırmacılar, verilerinin faktörlerle olan ilişkisini ve nedensellik yönünün 

uygunluğunu test etmeden analiz yaparsa, formatif yapıdaki bir modeli reflektif olarak ölçmüş olur. 

Formatif ölçüm modelinde, nedensellik yönü gözlenen değişkenlerden (indikatörlerden) gizil 

değişkenlere (yapıya) doğrudur. Formatif indikatörler, gizil yapı olarak tanımlandığı için, kendi 

içlerindeki ilişkide pozitif korelasyon aranmaz. Bu çalışmada ise reflektif ve formatif ölçüm modelleri 

arasındaki farklılığı ortaya koymak amacıyla anket çalışması yapılmış ve kurulan modellere bu iki 

teknik uygulanarak elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Sonuç olarak görülmüştür ki; ölçmek istenilen 

bir modelde, boyutlar arasındaki ilişki reflektif ve formatif yapıdaki modellerde farklılıklar 

gösterebilmektedir. Reflektif olarak ölçülen bir modelde ilişki bulunamazken formatif ölçüldüğünde 

bu ilişkinin aslında var olduğu tespit edilmiştir. Bir model analiz edilirken hem reflektif hem de 

formatif yapıda ölçüldüğünde, boyutlar arasındaki etki derecelerinin farklılıkları tespit edilebilir. 

Anahtar kelimeler: Reflektif ve formatif ölçüm modelleri 

EXAMINATION OF THE DIFFERENCE BETWEEN FORMATIVE MEASUREMENT 

MODELS AND REFLECTIVE  MEASUREMENT MODELS 

 

ABSTRACT: While researching on any topic in the field of social sciences, confidential and observed 

variables are encountered which represent some data. In the analysis of such variables, two types of 

measurement models are used, namely, reflective and formative. The most important difference 

between the reflective and the formative models is the causality between the latent variables and their 

indicators. One of the things to note here is that high correlations are expected between the variables in 

the reflective constructs, and since the conceptual logic of constructs can not be changed, these 

variables can be changed or reduced within themselves. On the other hand, when we look at causality 

in the formative structure variables, we do not expect high correlation, but focus only on necessity and 

causality. Although formative measurement models have entered the literature a long time ago, the 

frequency of usage has started to increase at present. However, the use of the formative measurement 

model is still the case in the models in experimental studies. Because if researchers make analyzes 

without testing the relevance of their data to the factors and the appropriateness of causality, they will 

measure a model in the formative structure in a reflective way. In the formative measurement model, 

the direction of causality is correct from the observed variables (indicators) to the latent variables 

(structure). Since the formative indicators are defined as latent structures, there is no positive 

correlations between them in themselves. In this study, survey studies were carried out in order to 
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show the difference between the reflective and the formative measurement models and the results 

obtained by applying these two techniques to the established models were compared. The result is that; 

In a model to be measured, the relationship between the dimensions may show differences in the 

models in the reflective and the formative structure. It has been determined that this relation actually 

exists when the relationship is not found in a model that is measured in a reflective way and when it is 

formatically measured. When analyzing a model, the differences in effect levels between dimensions 

can be determined, as measured in both the reflective and the formative structure. 

Key words: Reflective and formative measurement models 

 

GİRİŞ  

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda, bilinçsizce kullanılan analiz teknikleri kullanıcıya 

herhangi bir sonuç verse de amaca uygunluğu tartışmaya yol açmaktadır. Bu analiz 

tekniklerinden birisi de yapısal eşitlik modeli (YEM)’dir. 

YEM, içerisinde birçok yapıyı barındıran çok hassas bir analiz tekniğidir. AMOS tabanlı da 

kullanılabilen YEM ekseriyetle LISREL yardımıyla çözümlenmeye çalışılır. Bu çalışmada 

YEM kurulurken LISREL paket programından yararlanılmıştır. 

YEM bünyesinde kullanılan, iki önemli ölçüm modeli vardır. Bunlardan birisi reflektif ölçüm 

modeli; diğeri ise formatif ölçüm modelidir. Üzerinde hassasiyetle durulması gereken husus, 

bu iki ölçüm modelinin analizi yapıldıktan sonra, anlamlılık düzeyi yüksek olan modelin 

kullanılmasıdır. Çünkü araştırmacıların en çok yaptıkları hata, bu iki ölçüm modelinden 

hangisini kullanacaklarını belirleyememeleridir. 

Son yıllarda yapılan YEM tabanlı araştırmalara bakıldığında araştırmacıların ekseriyeti 

alternatif bir ölçüm modeline bakmadan reflektif ölçüm modelini kullanmıştır. Ancak bu 

kullanım kimi zaman doğru sonuçlar vermez. Çünkü yapısal eşitlik modelleri, -kanunu gereği- 

yapı ile indikatör arasında ilişki kurarken herhangi bir yön tayini yapmaz. Araştırmacı yön 

tayinini ancak yapacağı uygunluk-geçerlilik-güvenirlik analizleri sonucunda karar verir. Fakat 

yapılan çalışmaların çoğunda bu analizler yapılmadan nedensellik yönü belirlenmeye ve 

yanlış olan bir modelden doğru sonuçlar çıkarılmaya çalışılır. 

Bir modelde gizil değişken ve bu değişkenlere ait bazı indikatörler yani gözlenen değişkenler 

bulunur. Bu değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü, doğru ve mantıklı sonuçlar 

elde etmek açısından çok önemlidir. Eğer nedensellik yönü gizil değişkenlerden(yapıdan) 

gözlenen değişkenlere (indikatörlere) doğru ise, ölçüm modeli reflektiftir. Nedenselliğin yönü 

indikatörlerden yapıya doğru ise ölçüm modeli formatiftir. Reflektif ve formatif ölçüm 

modelleri arasındaki bu önemli farkın göz ardı edilmesi durumunda araştırmacı yanlış 

sonuçlar elde eder. Çünkü reflektif yapıdaki bir model, formatif olarak ölçüldüğü zaman I. 

Tip hata; formatif yapıdaki bir model de reflektif olarak ölçüldüğünde II. Tip hata ile 

karşılaşılır. YEM vasıtasıyla analiz edilmek istenen çalışmalarda,  etki dereceleri arasındaki 
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farklı ilişkilerin rahatlıkla görülebilmesi için model, hem reflektif hem de formatif olarak 

ölçülmelidir. 

Bu çalışmada;  

 formatif indikatörlerin nedensel olarak varoluşlarının farkındalığını ortaya 

koymak,  

 birçok sayıdaki gizil yapıların formatif ölçüm modellerine uygun olup olmadığını 

göstermek,  

 yanlış belirlenen bir ölçüm modelinin sonuçlarını açığa çıkarmak, 

 formatif veya reflektif indikatörleri içeren çok elemanlı yapıları test etmek için 

gerekli ölçekleri geliştirmek, amaçlanmıştır. 

  1. REFLEKTİF VE FORMATİF ÖLÇÜM MODELLERİ  

Sosyal bilimler alanında herhangi bir konu üzerinde araştırma yapılırken, bazı verileri temsil 

eden, gizil ve gözlenen değişkenlerle karşılaşılmaktadır. Bu tür değişkenlerin analizinde 

reflektif ve formatif olmak üzere iki çeşit ölçüm modeli kullanılmaktadır. 

Reflektif ve formatif modelleri birbirinden ayıran farklardan en önemlisi Şekil 1.1.’ de de 

gösterildiği gibi gizil değişkenler ile onların indikatörleri arasındaki nedenselliğin yönüdür. 

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi, reflektif yapılardaki değişkenler arasında 

yüksek korelasyon beklenir ve ayrıca yapının kavramsal mantığı değiştirilemediği için bu 

değişkenler kendi içlerinde değiştirilebilir veya düşürülebilir. Buna karşın formatif yapıdaki 

değişkenlerde nedensellik yönüne bakılırken yüksek korelasyon beklenmez, sadece gereklilik 

ve nedensellik üzerinde durulur. 
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Şekil 1.1. : Reflektif ve formatif ölçüm modelleri ( Diamantopoulos, 2008) 

 

 

Reflektif ve formatif modellerde, nedensellik yönünde ve ölçekler arasındaki ilişki 

derecelerinde farklılıklar vardır. Bu farklılıklar göz ardı edildiği zaman, kurulan modeller 

çoğu zaman yanlış sonuçlar verebilmektedir. Bu yanlışlığın önüne geçmek amacıyla bir 

modeli test ederken verileri bir reflektif yapıda bir de formatif yapıda ölçerek, hangi modele 

daha uygun olduğu tespit edilip, ona göre analizler yapılırsa daha sağlıklı sonuçlar elde 

edilebilir. Çünkü özel bir yapı, teoriksel olarak yaklaşıldığında, bu model reflektif yapıda 

olmasına rağmen formatif yapıda ölçülürse I. Tip hata; teoriksel yaklaşımı formatif yapıda 

olan bir model de reflektif yapıda ölçülürse II. Tip hata ile karşılaşılabilir. 

1.1.Reflektif Ölçüm Modelleri 

Bir modelin değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi –özellikle LISREL’de-  test edilirken, 

genel olarak reflektif ölçüm modeli kullanılmaktadır. Ancak kullanılan modelin yapısı, her 

zaman reflektif ölçüme uygun olmayabilir.         

Reflektif ölçüm modelinde, nedenselliğin yönü gizil değişkenlerden (yapıdan) gözlenen 

değişkenlere (indikatörlere) doğrudur. Bu nedensellik yönüne dikkat etmeden ölçüm yapmaya 

çalışmak sağlıklı sonuçlar vermez. Reflektif bir modelde, yapıların indikatörler üzerindeki 

etkileri oldukça yaygındır. 
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1.2. Formatif Ölçüm Modelleri 

Formatif ölçüm modellerinin, uzun bir süre önce literatüre girmiş olmasına 

rağmen,günümüzde azda olsa kullanım sıklığı artmaya başlamıştır. Ancak buna karşın, 

yapılan deneysel çalışmalardaki modellemelerde formatif ölçüm modelinin kullanımı hala 

seyrektir. Çünkü araştırmacılar, verilerinin faktörlerle olan ilişkisini ve nedensellik yönünün 

uygunluğunu test etmeden analiz yaparsa, formatif yapıdaki bir modeli reflektif olarak ölçmüş 

olur. 

Formatif ölçüm modelinde, nedensellik yönü gözlenen değişkenlerden (indikatörlerden) gizil 

değişkenlere (yapıya) doğrudur. Formatif indikatörler, gizil yapı olarak tanımlandığı için, 

kendi içlerindeki ilişkide pozitif korelasyon aranmaz. Aslında bir gizil yapının formatif 

indikatörlerinin teorik olarak, diğer elemanlarla ya korelasyonu yoktur ya da negatif 

korelasyonludur(Nunnally ve Bernstein 1994). 

Eğer bir X indikatöründeki değişim, gizil yapı olan Y’deki değişim ile ilişkili ise, dıştan bir 

müdahale ile X indikatörü Y’deki değişimi belirleyebilir. Çoğu bilim adamı yapı ile indikatör 

arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğunu kabul eder. Yani X’deki değişim, gizil yapı Y’deki 

değişimi yansıtır. Reflektif ölçüm modellerinde nedensellik akışı gizil yapıdan indikatöre 

doğru iken, formatif ölçüm modellerinde tam tersidir (Coltman, Devinney, Midgley ve 

Venaik, 2008). 

Bir ölçüm modelinin uygun tanımlanması yapısal modeldeki ilişkinin anlamlı atanması için 

gereklidir. Bu yüzden formatif ve reflektif ölçümler arasındaki fark önemlidir (Anderson ve 

Gerbing, 1988). 

Bir ölçüm modelinin reflektif yada formatif olup olmadığına karar verebilmek için üç çeşit 

teoriksel husustan söz edebiliriz. Bu hususlar şunlardır: (1) yapının doğası, (2) indikatörler ve 

gizil değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisinin yönü ve (3) yapıyı ölçmek için kullanılan 

indikatörlerin özellikleri (Coltman, Devinney, Midgley ve Venaik, 2008). 

Durum 1: Yapının doğası.Reflektif bir modelde, gizil yapı, bağımsız ölçümlere sahipken 

formatif modelde, gizil yapı,araştırmacının yapılandırıcı, işlemsel ve araçsal yorumlarına 

bağlıdır (Coltman, Devinney, Midgley ve Venaik, 2008). 

Durum 2:   Nedenselliğin yönü.Yapı ve indikatörler arasındaki nedenselliğin yönünün 

formatif yada reflektif olup olmadığına karar verilir. Şekil II’de gösterildiği gibi reflektif 

modeller nedensellik akışının yapıdan indikatöre doğru olduğunu kabul eder. Formatif 

modelde ise bu durumun tam tersi olarak nedenselliğin akışı yapıdan indikatörlere doğrudur. 

Yani, reflektif modellerde yapıdaki değişim, indikatörlerdeki değişime neden olurken; 

formatif modellerde indikatörlerdeki değişim yapı tabanlı yapılan çalışmalardaki değişime 

neden olmaktadır. Nedensel yöndeki farklılığın ölçüm hatalarında derin etkileri vardır 

(Coltman, Devinney, Midgley ve Venaik, 2008). 
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Durum 3: İndikatörlerin özellikleri.Reflektif ve formatif modellerdeki gizil yapıların 

ölçümünde indikatörlerin özellikleri önemli farlılıklar gösterir. Reflektif modelde, gizil 

değişkendeki değişim indikatörlerdeki değişimden önce olmalıdır (Coltman, Devinney, 

Midgley ve Venaik, 2008). 

Görüldüğü gibi yukarıdaki aşamalara dikkat ederek bir modelin hangi ölçüm modeliyle test 

edileceğini belirleyebiliyoruz. 

2.Modelin Geliştirilmesi 

Reflektif ve formatif olarak iki ayrı şekilde ölçeceğimiz düşünsel modelimiz aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir. 

Şekil 2.1. Çalışmaya ait reflektif ölçüm modeli ve formatif ölçüm modeli 

 

Modelimizde 11 tane bağımlı gizil değişken (kullanım kolaylığı, gizlilik, dizayn, bilginin 

doğruluğu, işlevsellik, sipariş durumu, zamanlama, siparişin doğruluğu, interaktif adalet, 

sonuçlarda adalet ve prosedürel adalet), 5 tane de bağımsız gizil değişken (süreç kalitesi 

boyutları ve öğeleri, iyileştirme kalitesi boyutları ve öğeleri, sonuç kalite boyutları ve öğeleri, 

memnuniyet öğeleri ve davranışsal niyet öğeleri) bulunmaktadır. Bu değişkenler arasında 

çoklu nedensellik (causality) ilişkisi bulunmaktadır. Birden çok bağımlı ve birden çok 

bağımsız değişken arasındaki çoklu ilişkileri ölçmek için YEM en uygun modeldir. 
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3.Verilerin Analizi ve Sonuçlar 

Anket sonucunda elde edilen veriler ölçekteki gibi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde kodlanmıştır. LISREL 

paket programı yardımıyla hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılabildiği için 

modeldeki maddelerin faktör yüklerine ve t-değerlerine LISREL’de bakılmıştır. Çalışmadaki 

amaca uygun olarak LISREL’de komut dosyası ilk olarak reflektif yapıda daha sonra ise 

formatif yapıda düzenlenip elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Elde edilen model ve yük 

değerleri aşağıda verilmiştir. 

Modelde görülen standartlaştırılmış faktör yükleri birbirleri arasındaki korelasyonu da 

vermektedir. Ancak bu değerlerin 1’in üstünde olmaması gerekmektedir. Aksi durumda 

modelde ciddi bir sorun var demektir. Analiz sonucu ortaya çıkan bu modelde 

kullanabileceğimiz bir başka seçenek ise t-değerleridir. Bu değerler 0.05 anlamlılık düzeyinde 

1.96’dan yüksek; 0.01 anlamlılık düzeyinde ise 2.58 değerinden yüksek olması 

gerekmektedir. 

Tablo 3.1. Birinci Düzey ve İkinci Düzey Yapılar Arasındaki İlişkiler (Formatif-

Reflektif) 

 Kümülatif Yapılı  

Formatif Model  

 

Standartlaştırılmış 

Yükler (t-değerleri) 

Kümülatif Yapılı 

Reflektif Model 

 

Standartlaştırılmış 

Yükler (t-değerleri) 

Süreç Kalitesi Değişkenleri   

İşlevsellik 0.43 0.65 

 (3.36) (13.86) 

Bilginin Doğruluğu 0.21 0.82 

 (2.86) (12.56) 

Dizayn 0.29 0.75 

Gizlilik 0.57 0.44 

 (3.51) (9.14) 

Kullanım Kolaylığı 0.36 0.69 

 (2.54) (11.68) 

Sonuç Kalitesi Değişkenleri   

Sipariş Durumu 0.25 0.87 

 (3.69) (12.36) 

Siparişin Doğruluğu 0.35 0.93 

Zamanlama 0.63 0.81 

 (4.53) (10.22) 

İyileştirme Kalitesi Değişkenleri   

İnteraktif Adillik 0.43 0.93 

Prosedürel Adillik 0.27 0.87 

 (3.12) (11.53) 

Dağıtımdaki Adillik 0.52 0.66 

 (2.90) (8.59) 
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Tablo 3.2. Yapısal Modellerin Karşılaştırılması (Formatif-Reflektif) 

Modelde Varsayılan İlişkiler 

Kümülatif Yapılı 

Formatif Model 

 

Standartlaştırılmış 

Yükler (t-değerleri) 

Kümülatif Yapılı 

Reflektif Model 

 

Standartlaştırılmış 

Yükler (t-değerleri) 

   

Süreç Kalite          Memnuniyet 0.35 -0.21 

 (2.74) (-0.65) 

Süreç Kalite          Davranışsal Niyet 0.23 0.16 

 (3.47) (2.12) 

Süreç Kalite          Sonuç Kalite 0.33 0.92 

 (3.54) (10.25) 

Sonuç Kalite         Memnuniyet 0.36 0.60 

 (4.89) (3.55) 

Sonuç Kalite         Davranışsal Niyet -0.02 -0.22 

 (-1.63) (-2.33) 

İyileştirme          Memnuniyet 0.92 0.54 

 (1.86) (3.25) 

İyileştirme         Davranışsal Niyet 0.28 -0.01 

 (1.02) (-0.35) 

Memnuniyet         Davranışsal Niyet 0.81 0.96 

 (8.65) (9.65) 

Model Uyum Değerleri   

 932.87 519.86 

Serbestlik derecesi 205 174 

Normlandırılmış uyum indeksi 0.95 0.94 

Artan uyum iyiliği 0.97 0.96 

Karşılaştırmalı uyum iyiliği 0.97 0.96 

Ortalama hata karekök yaklaşımı 0.055 0.059 

Kareli Çoklu Korelasyon 

Süreç kalite 

  

0.92 0.74 

Sonuç kalite 0.85 0.65 

İyileştirme kalite 0.91 0.58 

Memnuniyet 0.65 0.85 

Davranışsal niyet 0.80 0.71 

   

   

   

 

Birinci gizil yapı olan süreç kalitesi beş tane birinci düzey boyutlardan (işlevsellik, 

bilginin doğruluğu, dizayn, gizlilik ve kullanım kolaylığı) oluşmaktadır. Reflektif modele 

göre, müşterilerin süreç kalitesi değerlendirmelerinde en güçlü iki boyut bilginin doğruluğu 

ve dizayn boyutları çıkmasına karşın formatif modelde bu iki boyut süreç kalitesinin en zayıf 

iki boyutu olarak göze çarpmaktadır. Gerçekten de tablo incelendiğinde, formatif modelde, 

süreç kalitesinin birinci düzey boyutlarından olan gizlilik ve işlevsellikboyutlarınınen güçlü 
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boyutlar olduğu görülmektedir. Bir e-satıcının web sitesi ve onun online işlemlerindeki 

tecrübesi hakkında müşterinin önem verdiği hususlar reflektif ve formatif modellerde ayrı 

sonuçlar verebilmektedir. Özetle, reflektif modelde süreç kalitesi boyutlarının etki derecesi; 

bilginin doğruluğu > dizayn > kullanım kolaylığı > işlevsellik > gizlilik, formatif modelde 

süreç kalitesi boyutlarının etki dereceleri ise; gizlilik > işlevsellik > kullanım kolaylığı > 

dizayn > bilginin doğruluğu şeklindedir. Görüldüğü üzere tam tersi sonuçlar elde edilmiştir. 

İkinci gizil yapı olan sonuç kalitesi incelendiğinde de süreç kalitesine benzer sonuçlar 

elde edildiği rahatlıkla görülebilir. Sonuç kalitesi üç tane birinci düzey boyutlardan (sipariş 

durumu, siparişin doğruluğu ve zamanlama) oluşmaktadır. Reflektif modele göre bu 

boyutlardan sonuç kalitesine etki eden en güçlü boyut siparişin doğruluğu iken formatif 

modele göre zamanlama boyutudur. Gerçekten de formatif modeldeki sonuç kalitesi 

incelendiğinde sipariş durumu ve siparişin doğruluğu boyutlarının sonuç kalitesinin birinci 

düzey boyutlarından en zayıf olan boyutları oldukları görülmektedir. Sonuç olarak reflektif 

modelde sonuç kalitesi boyutlarının etki dereceleri; siparişin doğruluğu > sipariş durumu > 

zamanlama iken formatif modelde ise; zamanlama > siparişin doğruluğu > sipariş durumu 

şeklindedir. 

Üçüncü gizil yapı olan iyileştirme kalitesinin ise üç tane birinci düzey boyutu 

(interaktif adillik, prosedürel adillik ve dağıtımdaki adillik) olduğu görülmektedir. Reflektif 

modelde iyileştrime kalitesinin en güçlü boyutu, birinci düzey boyutlarından interaktif adillik 

iken formatif modelde iyileştirme kalitesine en çok etki eden boyut dağıtımdaki adillik 

boyutudur. Tablo da incelendiğinde görülecek ki, reflektif modelde iyileştirme kalitesinin en 

zayıf boyutu dağıtımdaki adillik iken, formatif modelde en zayıf boyut prosedürel adilliktir. 

Reflektif modelde iyileştirme kalitesinin birinci düzey boyutları; interaktif adillik > 

prosedürel adillik > dağıtımdaki adillikşeklinde iken formatif modelde; dağıtımdaki adillik > 

interaktif adillik > prosedürel adillikşeklindedir. 

Birinci düzey ve ikinci düzey yapılar arasındaki ilişkilerin analizinden sonra, şimdi de 

formatif ve reflektif iki model arasındaki yapısal ilişki analiz edilecektir. Tablo 5.6.4. 

incelendiğinde reflektif modelde müşteri memnuniyetininsonuç kalitesiyle ve iyileştirme 

kalitesiyle pozitif güçlü bir ilişkisinin olduğu görülürken süreç kalitesiyle negatif zayıf 

ilişkisinin olduğu görülmektedir. Diğer taraftan formatif yapı incelendiğinde ise müşteri 

memnuniyetinin en güçlü olarak iyileştirme kalitesiyle ilişkisinin olduğu, ayrıca çok güçlü 

olmasa da sonuç ve süreç kaliteleriyle de pozitif yönlü ilişkilerinin olduğu 

gözlemlenmektedir. Reflektif modelde müşteri memnuniyetinin etki dereceleri şöyle 

sıralanabilir; sonuç kalite > iyileştirme kalitesi > süreç kalite. Formatif yapıda müşteri 

memnuniyetinin etki dereceleri sıralanacak olursa; iyileştirme kalitesi > sonuç kalite > süreç 

kalite şeklindedir. 

Öte yandan, reflektif modelde, davranışsal niyetinsüreç kalitesiyle pozitif yönlü etkisi 

olduğu görülürken sonuç ve iyileştirme kaliteleriyle negatif yönlü zayıf bir ilişkinin olduğu 

gözlemlenmektedir. Ancak formatif modeldeki değerler incelendiğinde davranışsal niyet 

boyutunun süreç ve iyileştirme kaliteleri boyutlarıyla pozitif yönlü ilişkisinin olduğu, sonuç 
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kalitesi boyutuyla ise negatif yönlü bir ilişkisinin bulunduğu açıkça görülmektedir. Reflektif 

modelde davranışsal niyet boyutunun etki dereceleri; süreç kalite > iyileştirme kalitesi > 

sonuç kalite şeklinde iken, formatif modelde; iyileştirme kalitesi > süreç kalite > sonuç kalite 

şeklindedir. 

Sonuç olarak söylenebilir ki; ölçmek istenilen bir modelde, boyutlar arasındaki ilişki -

yukarıdaki örnekte de ispat edildiği gibi- reflektif ve formatif yapıdaki modellerde farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bazen reflektif olarak ölçülen bir modelde ilişki bulunamazken formatif 

ölçüldüğünde bu ilişkinin aslında var olduğu tespit edilebilir. Bazen de A boyutunun B 

boyutunu ölçtüğü düşünülürken gerçekte B nin A yı ölçtüğü gözlemlenebilir. Bir model analiz 

edilirken hem reflektif hem de formatif yapıda ölçüldüğünde, boyutlar arasındaki etki 

derecelerinin farklılıkları tespit edilebilir.  
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ÖZET: Perakende ticaret sektörü firmaları sürekli bir şekilde değişen ve artan insan ihtiyaçları 

doğrultusunda sadece üreticilerin ürünlerini nihai tüketicilere ulaştıran firmalar olma konumundan 

çıkmışlardır. Günümüz perakende ticaret sektörü firmaları, tüketicilere fiyat, kalite ve satış sonrası 

hizmetler gibi unsurlarda fark yaratabilmek için yoğun bir rekabet ortamında faaliyet 

göstermektedirler. Birbirinden çok farklı nitelikteki üreticilerin ürün ve hizmetlerini, farklı ihtiyaç ve 

beklentileri olan tüketicilere sunma görevini yerine getiren bu firmaların faaliyetlerinde mümkün 

olabildiğince etkin olması gerekmektedir. Bu çalışmada Borsa İstanbul’da pay senetleri işlem gören 

perakende ticaret sektörü firmalarının etkinlik analizinin Veri Zarflama Analizi (VZA) ile belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 2012-2014 dönemini kapsayan çalışmada firmaların etkinliklerinin belirlenmesi 

amacıyla aktif toplamı (AT), finansal kaldıraç (FK) ve satışların maliyeti (SM) girdi değişkenleri, satış 

geliri (SG) ve aktif karlılığı (AK) çıktı değişkenleri olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda üç girdi 

ve iki çıktı ile kurulan VZA modeli ile analiz kapsamına alınan 14 firmanın etkinlik değerleri 

hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Perakende ticaret sektörü, veri zarflama analizi, etkinlik, Borsa İstanbul. 

 

THE DETERMINATION OF EFFICIENCY OF THE RETAIL-SECTOR COMPANIES 

WHOSE SHARES ARE TRADED IN BORSA ISTANBUL WITH DATA ENVELOPMENT 

ANALYSIS 

ABSTRACT: Considering the constantly changing and increasing human needs, the traditional 

function of retail sector companies that are merely delivering the products of the producers to the final 

consumers has been changed. Today’s retail-sector firms operate in an intense competitive 

environment in order to make a difference in terms of prices, quality and after-sales services.  It is 

essential that these companies, which fulfill the duty of presenting products and services of different 

producers to consumers with different needs and expectations, should be as effective as possible.  In 

this study, the aimed to determine the efficiency of the retail-sector companies whose shares are traded 

in Borsa Istanbul with Data Envelopment Analysis. In order to determine the efficiencies of the firms 

covering the period 2012-2014, the total assets, financial leverage and cost of sales are determined as 

input variables and sales revenue and return on assets are determined as output variables. As a result of 

the study, the efficiency values of the 14 firms included in the analysis were calculated by using the 

Data Envelopment Analysis model formed by three inputs and two outputs.  

Key Words: Retail trade sector, data envelopment analysis, efficiency, Borsa Istanbul 
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GİRİŞ  

Ülke ekonomilerinin temel unsurlarından biri olan perakende ticaret sektörü, insan 

ihtiyaçlarının sürekliliğine ve gelişimine bağlı olarak dinamik bir yapıya sahiptir. İnsanların 

perakende sektörü ile sürekli bir ilişki içinde olması diğer sektörlere oranla perakende 

sektörünü daha bilinir yapmakta ve sektörün büyümesine yol açmaktadır. 

Perakendecilik, ürün ve hizmetleri ticari bir amaçla kullanmama veya tekrar satmama, sadece 

kişisel veya ailesel ihtiyaçları karşılamak için kullanmaları koşuluyla, doğrudan doğruya nihai 

tüketicilere pazarlanmasıyla ilgili tüm faaliyetleri kapsamaktadır (Tek & Orel, 2008: 4). 

Perakendeciliğin işlevi eskiden, imalatçıların ürünlerini alıp, belirli pazarlama hizmetlerini 

gerçekleştirdikten sonra tüketicilere sunmak iken günümüzde artık, müşteri tatmini, hizmet 

kalitesi gibi müşteriye yönelik perakendecilik uygulamaları ön plana çıkmaktadır. Modern 

perakendeciliğin gelişmesinde; online ticaretin artması dolayısıyla alışveriş alışkanlıklarının 

değişmesi, büyük kentlere doğru göçlerin artması, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, 

uygulanan promosyonlar, alışverişe ayrılan zamanın daha kısıtlı hale gelmesi gibi unsurlar 

etkili olmaktadır (Gavcar & Didin, 2007: 24-25). Söz konusu unsurlar perakende sektörünü 

doğrudan etkilemekte ve bu sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında yoğun bir rekabeti 

ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan rekabet ortamı ise firmaların faaliyetlerinde etkinliği ön plana 

çıkarmaktadır. Firma etkinliklerinin dönemsel olarak ölçülmesi, sorunlu yerler varsa tespit 

edilmesi ve rakip firmalarla karşılaştırma yapılarak firmanın sektördeki yerinin saptanması 

sağlıklı bir firma yapısı için önem arz etmektedir.  

Bu çalışmada pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören perakende ticaret sektörü 

firmalarının 2012-2014 dönemindeki etkinliklerinin veri zarflama analizi ile belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle firmaların etkinliklerini belirlemede kullanılan girdi 

ve çıktı değişkenleri belirlenmiş, daha sonra veri zarflama analizi gerçekleştirilmiş ve analiz 

sonuçlarına göre firmaların durumu ortaya konmaya çalışılmıştır.  

1. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI  

Firmaların etkinliklerinin tespit edilmesi araştırmacıların ilgi duydukları konuların başında 

gelmektedir. Firma etkinliklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla farklı ülkelerde, farklı 

zaman dilimlerini ve sektörleri kapsayan pek çok çalışma araştırmacılar tarafından ortaya 

konulmuştur. Perakende sektörü ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmalardan başlıcaları da 

aşağıda yer almaktadır.  

Donthu ve Yoo (1998), veri zarflama analizi yöntemini kullanarak perakende sektöründe 

verimlilik değerlendirmesini gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada bir fast food restoran zincirine 

ait 24 birime ilişkin 3 yıllık veri setinden faydalanılmıştır. Araştırmacılar çalışmalarının aynı 

zamanda içsel bir karşılaştırmaya örnek olduğunu da belirtmişlerdir.  Barros (2006), 

çalışmasında veri zarflama yöntemi ve Tobit modelini kullanarak Portekiz’de faaliyette 

bulunan 22 süpermarket ve hipermarket üzerinde etkinlik ve etkinliği sağlayan unsurlar 
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üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda büyük perakendeci gruplarının 

küçük perakendeci gruplardan ve ulusal nitelikli perakendecilerin bölgesel nitelikli 

perakendecilerden daha verimli olduğu, pazar payı, satış mağazası sayısı ve yerin etkinlik 

sağlamada önemli olduğu vurgulanmıştır.  

Perrigot ve Barros (2008), 11 Fransız perakendeci firmanın 2000-2004 dönemindeki teknik 

etkinliğini iki aşamalı bir süreç izleyerek ölçmüşlerdir. Araştırmacılar ilk aşamada dört VZA 

modeli ile firmaların teknik etkinliğini tespit etmişlerdir. İkinci aşamada ise Tobit model 

yardımıyla etkinlik unsurlarını belirlemişlerdir. Çalışma sonucunda borsaya kote olmak, 

birleşme ve satın almalara adaptasyon stratejisi, bir grubun üyesi olmak ve uluslararası 

pazarlarda büyümenin etkinlik için önemli olduğu ifade edilmiştir. Yu ve Ramanathan (2008), 

2000-2005 dönemini kapsayan çalışmalarında İngiltere’deki 41 perakende firmasının faaliyet 

etkinliğini veri zarflama analizi, Malmquist verimlilik endeksi ve Tobit regresyon modeli ile 

ölçmüşlerdir. Çalışmada yasal şekil, sahiplik ve perakende alt sektörünün İngiltere’de 

perakende etkinliğini belirlemede önemli bir role sahip olduğu ifade edilmiştir. Yu ve 

Ramanathan (2009), çalışmalarında Çin de bulunan perakende firmalarının faaliyet etkinliğini 

ölçmeyi amaçlamışlardır. Çin’de faaliyet gösteren 61 perakendeci firmanın 2000-2003 yılları 

arasındaki etkinliğini veri zarflama analizi, Malmquist verimlilik endeksi ve Tobit regresyon 

modeli ile belirlemeye çalışmışlardır.  

Mishra (2009), Hindistan’daki perakende firmalarını kapsayan çalışmasında veri zarflama 

analizi yöntemini kullanarak firmaların göreli etkinlik değerlerini saptamaya çalışmıştır. 

Çalışmada sadece satışların perakende firmalarının etkinliklerini arttıramayacağını ifade 

etmiştir. Zhang ve Guo (2010), 2000-2009 yıllarını kapsayan dönemde Çin’deki perakende 

firmalarının verimlilik artışını Malmquist endeksini kullanarak, etkinlik değerlerini ise veri 

zarflama analizi yardımıyla ölçmüşlerdir. 

2. VERİ ZARFLAMA ANALİZİ 

Veri Zarflama Analizi (VZA) birden çok girdi ve çıktı ile karakterize edilen karar birimlerinin 

performans etkinliklerini ölçmede kullanılan bir yöntemdir.  VZA karar birimine ait çok 

sayıdaki girdi ve çıktıyı tek bir performans ölçüsüne dönüştürmekte ve bu performans ölçüsü 

genellikle göreli etkinlik olarak ifade edilmektedir (Donthu & Yoo, 1998: 91).  VZA ilk defa 

1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilmiştir. Charnes vd. 1957 yılında 

Farrel tarafından gerçekleştirilen çalışmadan esinlenmişlerdir. Farrel (1957) tek girdi ve çıktı 

durumunda üretimin etkinliğini ölçmeyi denemiş ve bu doğrultuda, araştırmasında diğer 

ülkelerle ABD’nin tarımsal üretiminin göreli etkinliğinin tahmini için bir model uygulamıştır. 

Ancak Farrel farklı girdi ve çıktıları tek bir gerçek girdi ve tek bir gerçek çıktı değerine 

dönüştürmekte başarısız olmuştur. Charnes vd. Farrel’in fikrini genişletmiş ve karar 

birimlerinin tekli girdi ve çıktı değerlerine göre ölçülen etkinliklerini çoklu girdi ve çıktıları 

dikkate alacak şekilde genelleştirerek bir model önerisinde bulunmuşlardır (Mishra, 2009: 

133; Paradi & Schaffnit, 2004: 720). Söz konusu model Charnes, Cooper ve Rhodes’in baş 

harflerinden oluşan CCR modeli olarak adlandırılmıştır.  Ölçeğe göre sabit getiri özelliği 
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taşıyan CCR modeli VZA’nın en temel modelidir. Bu modelden sonra 1987 yılında Banker, 

Charnes, Cooper tarafından ölçeğe göre değişken getiri özelliği taşıyan ve bu kişilerin baş 

harfleri ile literatüre geçen BCC modeli geliştirilmiştir. Her iki model de VZA’nın temel 

modelleri sayılmakta ve literatürde sıklıkla kullanılmaktadır (Günay, 2015: 23). 

Ölçeğe göre sabit getiride girdilerdeki artışın çıktılarda oransal değişim yaratacağı, ölçeğe 

göre değişken getiride ise girdilerdeki artışın çıktılarda artan veya azalan oranda değişim 

yaratacağı varsayılır (Cenger, 2011: 35).  

Temel VZA modelleri girdi ve çıktı yönelimli olarak kullanılabilmektedir. Girdi yönelimli 

modeller çıktıları sabit tutup girdi kaynaklarının etkin kullanımı için tahminler sağlarken, çıktı 

yönelimli modeller ise belirli bir girdi kaynağı seviyesinde çıktıların etkinlik düzeyini tahmin 

etmektedir (Pradhan & Kamble, 2015: 263). Dolayısıyla girdi yönelimli modeller, belirli bir 

çıktı düzeyini elde etmek için etkin olmayan karar birimlerinin girdilerini ne kadar azaltmaları 

gerektiğini, çıktı yönelimli modeller ise verilen bir girdi bileşimi ile etkin olmayan karar 

birimlerinin etkin hale gelmesi için çıktıların ne kadar arttırılması gerektiğini belirlemeye 

çalışan modellerdir. 

VZA’nın temel modellerinden olan girdiye yönelik CCR ve BCC modellerinin matematiksel 

gösterimi aşağıdaki gibidir (Behdioğlu & Özcan, 2009: 305-306; Savaş, 2014: 209-2015; 

Erpolat, 2011: 72-83; Ulucan, 2002: 189-191). 

Girdiye Yönelik CCR Modeli 
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Burada; Ek : Karar biriminin etkinliği, Xij : j’nci karar birimi tarafından kullanılan i’nci girdi, 

Xik : k karar birimi tarafından kullanılan i’nci girdi, Yrj :j karar birimi tarafından üretilen r’nci 

çıktı, Yrk : k karar birimi tarafından üretilen r’nci çıktı,  : Sıfırdan büyük ve herhangi bir 

pozitif reel sayıdan daha küçük sayı, n: Karar birimi sayısı, p: Çıktı sayısı, m: Girdi sayısı,  : 
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tanımlanmaktadır. Söz konusu modelin amaç fonksiyonunda belirli bir çıktı düzeyi için 

etkinliği ölçülen k karar birimine ait girdilerin ne kadar azaltılabileceği belirlenir. Eğer söz 

konusu karar birimleri etkin ise,  =1, 
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karar birimi etkin değilse etkinlik ölçütünü belirleyen   büzülme katsayısı 1’den küçük ve 

kuramsal karar birimlerin  ’ları 0’dan büyük olacaktır. 

Etkin olmayan karar biriminin referans kümesinde bulunan karar birimlerinin oluşturduğu 

kuramsal birim aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 
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Etkinlik kavramı, kullanılan girdilerle mümkün olan en fazla çıktıyı üretme başarısı olarak 

tanımlanmaktadır. İşletmelerin, girdi bileşimlerini en uygun biçimde kullanarak mümkün olan 

en çok çıktıyı üretmedeki başarıları “teknik etkinlik”, uygun ölçekte üretim yapmadaki 

başarıları da “ölçek etkinliği” olarak ifade edilmektedir. Teknik etkinlik ile ölçek etkinliğin 

çarpımı da “toplam etkinlik” değerini vermektedir (Özden, 2008: 168). 

CCR modelleri ile toplam etkinlik hesaplanırken, BCC modelleri ile teknik etkinlik 

bulunmaktadır. Teknik olarak etkin olan bir karar biriminin ölçekten kaynaklanan bir 

etkinsizliği varsa, toplamda da etkin olamamaktadır. Buna bağlı olarak CCR ve BCC 

modelleri birlikte çözülüp, aşağıdaki eşitlik doğrultusunda, elde edilen toplam etkinlik değeri, 

teknik etkinlik değerine bölündüğünde karar birimlerinin ölçek etkinliklerini de belirlemek 

mümkün olmaktadır (Ulucan, 2002:191). 
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Toplam Etkinlik Değeri (CCR) =Teknik Etkinlik Değeri (BCC) * Ölçek Etkinliği 

VZA modelleri aracılığıyla (i) etkin ve etkin olmayan organizasyonel karar birimleri, (ii) etkin 

olmayan organizasyonel karar birimleri tarafından kullanılan fazla kaynak miktarları, (iii) 

etkin olmayan organizasyonel karar birimlerinin mevcut girdi düzeyleri ile üretmeleri gereken 

çıktı düzeyi ve (iv) etkin olmayan organizasyonel karar birimlerinin, etkin referans seti tespit 

edilebilmektedir (Ulucan, 2002: 188). 

VZA söz konusu sonuçların tespit edilmesinde belli adımlardan oluşan bir işlem sürecini 

gerektirmektedir. VZA, karar birimlerinin seçimi, girdi ve çıktıların seçimi, modelin seçimi ve 

sonuçların yorumlanması şeklinde dört aşamadan oluşmaktadır (Öncü vd., 2013: 80). 

3. ÇALIŞMANIN VERİ SETİ VE KAPSAMI 

Çalışmada yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren perakende ticaret sektörü firmalarının 

etkinliklerinin veri zarflama analizi yardımıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

çalışma kapsamına pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören ve perakende ticaret sektörü 

kapsamında yer alan 14 firma dahil edilmiştir. Çalışmada 2012, 2013 ve 2014 yılları analiz 

dönemi olarak belirlenmiş olup, analizlerde kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine ait bilgiler 

ilgili firmaların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) resmi internet sitesinde 

yayınlanan yıllık mali tablolarından elde edilmiştir (KAP, 2016). 2015 yılında Borsa 

İstanbul’da işlem gören perakende sektörü firmalarının sayısının azalmasından dolayı ve veri 

zarflama analizi uygulamasında karar birimi sayısının az olmasının tercih edilmemesi göz 

önüne alındığından çalışma kapsamına çok sayıda firmanın dahil edilebilmesi için analiz 

dönemi 2012-2014 olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamına alınan firmalar Tablo 1’de yer 

almaktadır. 

Tablo 1: Çalışma Kapsamına Alınan Perakende Ticaret Sektörü Firmaları 

BİST Kodu Firma Adı 

ADESE  Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. 

BIMAS BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 

BMEKS Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. 

BIZIM  Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. 

BOYNR  Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. 

CRFSA  Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. 

KILER  Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

MEPET  Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. 

MGROS  Migros Ticaret A.Ş. 

MIPAZ  Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

TKNSA  Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 

KIPA  Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. 

UYUM  Uyum Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

VAKKO  Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 
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Çalışma kapsamına alınan firmaların etkinliklerini belirlemek için girdi ve çıktı 

değişkenlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Literatürde yer alan ve perakende sektörüne 

ilişkin gerçekleştirilen akademik çalışmalarda kullanılması gereken girdi ve çıktıların neler 

olması gerektiği konusunda tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Gerçekleştirilen 

çalışmalarda çıktı değişkeni olarak parasal nitelikli değişkenler (satış geliri, kar hacmi vb.) ile 

parasal nitelikli olmayan değişkenlerin (müşteri mağaza sadakati ve memnuniyeti, servis 

kalitesi vb.) kullanıldığı görülmektedir. Çalışmalarda kullanılan girdi değişkenlerinde de iki 

farklı tür girdi tercih edilebilmektedir. Bunlardan ilki kontrol edilebilir nitelikli girdiler (satış 

mağazası sayısı, toplam varlıklar, çalışan sayısı vb.) ikicisi ise daha çok çevresel değişkenler 

olarak da ifade edilen kontrol edilemeyen nitelikli girdiler (perakendeci yapıları, perakende 

sektörü koşulları, konum, bölgede yer alan müşterilerin demografik yapıları, ulusal ekonomik 

gelişmeler vb.) olarak ifade edilmektedir (Yu & Ramanathan, 2009: 112; Zhang & Guo, 2010: 

154). Bu çalışmada da kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri literatür dikkate alınarak 

belirlenmiştir. Buna göre kullanılan girdi ve çıktı değişkelerine ilişkin verilerin her firma için 

erişilebilir nitelikte olması göz önüne alınmıştır. Bu doğrultuda girdi değişkenleri olarak 

kontrol edilebilir değişkenler, çıktı değişkenleri olarak da parasal nitelikli çıktı değişkenleri 

belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri Tablo 2’de yer almaktadır 

(Sarantopoulos vd., 2013:5-8; Yu & Ramanathan, 2009: 111-112; Zhang & Guo, 2010: 154; 

Donthu & Yoo, 1998; 96-97).  

Tablo 2: Etkinlik Analizi İçin Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri 

Sembol Girdiler 

AT Aktif Toplamı 

FK Finansal Kaldıraç [(Kısa Vadeli Yükümlülükler + Uzun Vadeli   

                                Yükümlülükler) / Toplam Varlıklar] 

SM Satışların Maliyeti 

 

Sembol Çıktılar 

SG Satış Geliri 

AK Aktif Karlılığı (Net Kar/Aktif Toplamı) 

Veri zarflama analizinin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için bir takım varsayımların sağlanması 

gerekmektedir. Buna göre kullanılan girdi sayısı m, çıktı sayısı da p ise araştırmanın 

güvenilirliği açısından en az 2*(m + p) adet karar verme birimine ihtiyaç vardır. Diğer bir 

kısıt ise değerlendirmeye alınan karar verme birim sayısının m + p + 1 tane olmasıdır 

(Yalama & Sayım, 2008: 95). Çalışmada kullanılan girdi sayısının 3, çıktı sayısının da 2 

olduğu dikkate alındığında hem ilk kısıtın [2*(3+2)=10<14] hem de ikinci kısıtın (3 + 2 + 1 = 

6<14) sağlandığı görülmektedir.  

Veri zarflama analizi modelleri kullanım alanlarına ve varsayımlara göre birçok şekilde 

kurulabilmektedir. Bu çalışmada kullanılacak modelin belirlenmesinde; perakende 

firmalarının, seçilen girdi ve çıktı değişkenlerinin hangileri üzerinde daha fazla kontrol 

imkanının olduğu göz önüne alınmıştır. Analiz kapsamına alınan perakende firmalarının girdi 

değişkenleri üzerindeki kontrolleri daha fazla olduğundan ve piyasaların rekabetçi yapısı 
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nedeniyle işletmelerin karlılıklarını maksimize edebilmelerinin güçlüğü neticesinde 

maliyetlerin düşürülmesine odaklanıldığından çalışmada girdi odaklı yaklaşım 

benimsenmiştir. Buna göre firmaların etkinlik değerlerini hesaplamak için ölçeğe göre 

değişken getiri varsayımı altında girdiye yönelik BCC modeli kullanılmıştır. Analiz işlemleri 

excel tabanlı çalışan DEA Frontier software programı yardımıyla yapılmıştır. 

Veri zarflama analizinin uygulanabilmesi için her bir girdi ve çıktı değişkenlerine ilişkin 

değerlerin pozitif olması gerekmektedir. Analiz döneminde bazı firmaların net kar 

rakamlarının negatif değerli olması VZA modelinin sağlıklı bir şekilde çözümlenmesine engel 

oluşturduğundan, söz konusu sorunu gidermek amacıyla, tüm firmaların net kâr değerleri en 

yüksek zararı olan şirketin değeri doğrultusunda arttırılmış ve böylelikle veriler VZA’ya 

uygun hale getirilmiştir. 

4. BULGULAR 

Analiz kapsamına alınan 14 firmanın girdi ve çıktı değişkenlerine ait değerleri 2012, 2013 ve 

2014 yılları için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Daha sonra ilgili perakende sektörü firmalarının 

etkinlikleri veri zarflama analizi yardımıyla tespit edilmiştir. Çalışmada girdi yönelimli ölçeğe 

göre değişken getiri (VRS) varsayımı altında hesaplanan BCC modeli temel alınmakla birlikte 

girdi yönelimli ölçeğe göre sabit getiri (CRS) varsayımı altında hesaplanan CCR modeli 

etkinlik değerleri de bilgi amaçlı olarak ayrıca verilmiştir. Analiz dönemindeki her bir yıl için 

ayrı ayrı işlemlerin yapıldığı çalışmada ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Tablo 3: Analiz Kapsamına Alınan Firmaların Etkinlik Değerleri 

Firmalar 

2012 2013 2014 

Ölçeğe 

Göre 

Değişken 

Getiri 

(VRS) 

Ölçeğe 

Göre 

Sabit 

Getiri 

(CRS) 

 Ölçek 

etkinliği 

Ölçeğe 

Göre 

Değişken 

Getiri 

(VRS) 

Ölçeğe 

Göre 

Sabit 

Getiri 

(CRS) 

 Ölçek 

etkinliği 

Ölçeğe 

Göre 

Değişken 

Getiri 

(VRS) 

Ölçeğe 

Göre 

Sabit 

Getiri 

(CRS) 

 Ölçek 

etkinliği 

ADESE  0,940 0,878 0,934 0,845 0,812 0,961 0,789 0,777 0,985 

BIMAS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

BMEKS 0,818 0,805 0,983 0,810 0,806 0,995 0,908 0,903 0,995 

BIZIM  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 

BOYNR  1,000 0,977 0,977 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

CRFSA  1,000 0,993 0,993 1,000 0,991 0,991 0,996 0,990 0,994 

KILER  0,913 0,902 0,989 0,899 0,890 0,989 0,832 0,829 0,996 

MEPET  1,000 1,000 1,000 0,979 0,896 0,915 0,848 0,797 0,940 

MGROS  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

MIPAZ  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

TKNSA  0,963 0,954 0,991 0,972 0,972 1,000 0,983 0,983 1,000 

KIPA  0,887 0,887 1,000 0,878 0,876 0,998 0,932 0,922 0,989 

UYUM  1,000 0,973 0,973 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

VAKKO  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Ortalama 0,966 0,955 0,989 0,956 0,946 0,989 0,949 0,943 0,993 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3322 
 

Tablo 3’de BİST perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2012-2014 dönemi için 

ölçeğe göre değişken getiri (VRS) varsayımı altında BCC modeli ile hesaplanan etkinlik 

değerleri, ölçeğe göre sabit getiri (CRS) varsayımı altında CCR modeli yardımıyla hesaplanan 

etkinlik değerleri ve ölçek etkinliği değerleri yer almaktadır. Analiz kapsamına alınan 

işletmelerin 2012, 2013 ve 2014 yıllarında etkinlik değerlerinin ortalaması BCC modeline 

göre sırasıyla 0,966, 0,956 ve 0,949, CCR modeline göre sırasıyla 0,955, 0,946 ve 0,943 

olarak hesaplamıştır. İşletmelerin aynı dönemdeki ölçek etkinliği ise 2012 yılında 0,989, 2013 

yılında 0,989 ve 2014 yılında 0,993 olarak tespit edilmiştir. Ölçek etkinliği firmaların optimal 

ölçekte üretim yapıp yapamadığını gösterdiğinden, ölçek etkinliği 1 olan firmaların optimal 

ölçekte hizmet verdiği söylenebilir.  Tablo 3’deki verilere göre BIMAS, MGROS, MIPAZ, 

UYUM ve VAKKO firmaları her üç yılda da ideal ölçekte, etkin bir biçimde faaliyetlerini 

sürdürmüştür.  

VZA ile etkinlik ölçümü yapılırken etkin olmayan firmalar ve bu firmaların hangi firmaları 

referans alabilecekleri de belirlenebilmektedir. Söz konusu durumda en etkin bulunan 

firmalar, etkinlik bakımından yetersiz olan firmalara örnek olabilmektedir. Tablo 4’de etkin 

olmayan karar verme birimlerinin etkin olan hangi karar birimlerine benzemesi gerektiği ve 

referans ağırlık oranları yer almaktadır. 

Tablo 4: 2014 Yılına İlişkin Referans Alınan Firmalar, Referans Ağırlık Oranları ve 

Referans Alınma Sayıları 

Firmalar Referans Olan Karar Birimleri ve Ağırlıkları 

Referans 

Sayıları  

ADESE  BOYNR (0,359) MIPAZ (0,631)  VAKKO (0,010) 

 

0 

BIMAS BIMAS (1,000) 

 

    5 

BMEKS BIMAS (0,044) BOYNR (0,192)  UYUM (0,347) VAKKO (0,417)  0 

BIZIM  BIZIM (1,000)       0 

BOYNR  BOYNR (1,000)       6 

CRFSA  BIMAS (0,055) BOYNR (0,262)  MGROS (0,233)  MIPAZ (0,450) 0 

KILER  BOYNR (0,539) MIPAZ (0,219) VAKKO (0,242) 

 

0 

MEPET  BIMAS (0,008) MIPAZ (0,733) UYUM (0,233) VAKKO (0,025) 0 

MGROS  MGROS (1,000)       2 

MIPAZ  MIPAZ (1,000)       5 

TKNSA  BIMAS (0,160) BOYNR (0,281) UYUM (0,559) 

 

0 

KIPA  BIMAS (0,027) BOYNR (0,213) MGROS (0,185) MIPAZ (0,576) 0 

UYUM  UYUM (1,000) 

 

    3 

VAKKO  VAKKO (1,000) 

 

    4 

Tablo 4’deki veriler dikkate alındığında, etkin olarak tespit edilen BIMAS, BIZIM, BOYNR, 

MGROS, MIPAZ, UYUM ve VAKKO firmalarının referanslarının yine kendilerinin olduğu 

görülmektedir. Ayrıca etkin olmayan firmaların ise etkin olabilmek için hangi firmaları 

referans alması gerektiği belirtilmektedir. Buna göre örneğin, ADESE firması etkin olabilmek 

için BOYNR, MIPAZ ve VAKKO firmalarını kendisine referans almalıdır. Bu firmanın 
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referans alınan firmaların değişkenlerine kendi değişkenlerini benzeterek, değerlendirme 

yapması gerekmektedir. Tablo 4’de yer alan ve parantez içinde gösterilen ağırlıklar, etkin 

olmayan firmalara referans olarak gösterilen firmaların sırasıyla bu etkin olmayan firmalar 

üzerindeki etkisini göstermektedir. Buna göre ADESE firması ağırlık değeri yüksek olan 

MIPAZ (0,631) firmasını öncelikli olarak referans alabilir. Tablo 4’te yer alan referans 

firmalar incelendiğinde özellikle BOYNR, BIMAS ve MIPAZ firmalarının önemli seviyede 

referans alınmış olunduğu görülmektedir. 

Tablo 5: 2013 Yılına İlişkin Referans Alınan Firmalar, Referans Ağırlık Oranları ve 

Referans Alınma Sayıları 

Firmalar Referans Olan Karar Birimleri ve Ağırlıkları 

Referans 

Sayıları 

ADESE  BOYNR (0,257) MGROS (0,031) MIPAZ (0,712) 

 

0 

BIMAS BIMAS (1,000) 

 

    3 

BMEKS BIMAS (0,027) BOYNR (0,083) MIPAZ (0,064) VAKKO (0,826) 0 

BIZIM  BIZIM (1,000) 

 

    1 

BOYNR  BOYNR (1,000) 

 

    5 

CRFSA  CRFSA (1,000) 

 

    1 

KILER  BIMAS (0,023) BOYNR (0,448) MIPAZ (0,199) VAKKO (0,330) 0 

MEPET  BIZIM (0,108) MIPAZ (0,892) 

  

0 

MGROS  MGROS (1,000) 

 

    2 

MIPAZ  MIPAZ (1,000) 

 

    4 

TKNSA  BIMAS (0,199) BOYNR (0,320) VAKKO (0,481) 

 

0 

KIPA  BOYNR (0,745) CRFSA (0,167) MGROS (0,088) 

 

0 

UYUM  UYUM (1,000) 

 

    0 

VAKKO  VAKKO (1,000) 

 

    3 

Tablo 5 ve 6’da ise analiz döneminin diğer yılları olan 2013 ve 2012 yıllarına ilişkin referans 

alınan firmalar, referans ağırlık oranları ve referans alınma sayıları yer almaktadır. 2013 

yılında BOYNR ile MIPAZ firmalarının, 2012 yılında da VAKKO ve BIMAS firmalarının en 

çok referans gösterilen firmalar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 2013 yılında 8 firmanın, 2012 

yılında da 9 firmanın etkin olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 6: 2012 Yılına İlişkin Referans Alınan Firmalar, Referans Ağırlık Oranları ve 

Referans Alınma Sayıları 

Firmalar Referans Olan Karar Birimleri ve Ağırlıkları 

Referans 

Sayıları 

ADESE  MEPET (0,461) MGROS (0,058) VAKKO (0,481) 

 

0 

BIMAS BIMAS (1,000) 

 

    4 

BMEKS BIMAS (0,021) MEPET (0,016) UYUM (0,201) VAKKO (0,762) 0 

BIZIM  BIZIM (1,000) 

 

    0 

BOYNR  BOYNR (1,000) 

 

    3 
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Firmalar Referans Olan Karar Birimleri ve Ağırlıkları 

Referans 

Sayıları 

CRFSA  CRFSA (1,000) 

 

    0 

KILER  BIMAS (0,019) BOYNR (0,441) MGROS (0,031) VAKKO (0,509) 0 

MEPET  MEPET (1,000) 

 

    2 

MGROS  MGROS (1,000) 

 

    3 

MIPAZ  MIPAZ (1,000) 

 

    0 

TKNSA  BIMAS (0,167) BOYNR (0,668) VAKKO (0,165) 

 

0 

KIPA  BIMAS (0,021) BOYNR (0,037) MGROS (0,271) VAKKO (0,671) 0 

UYUM  UYUM (1,000) 

 

    1 

VAKKO  VAKKO (1,000) 

 

    5 

Çalışmada VZA yöntemi ile girdilerini etkin kullanamayan firmaların, etkin olabilmesi için 

kullanmaları gereken en az girdi miktarının ne olması gerektiği de hesaplanmıştır. Çalışmada 

perakende ticaret sektöründe etkin olmayan firmaların etkin hale gelebilmeleri için 

girdilerinde yapmaları gereken değişiklik miktarını gösteren potansiyel iyileştirme değerleri 

Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Perakende Ticaret Sektörü Firmalarının Potansiyel İyileştirme Değerleri ve 

Oranları 

Yıllar Firmalar 
Girdi Çıktı 

AT FK SM SG AK 

 

 

2014 

 

 

 

ADESE  -0,381 -0,211 -0,211 0 3,689 

BMEKS -0,092 -0,092 -0,092 0 1,079 

CRFSA  -0,004 -0,004 -0,004 0 6,071 

KILER  -0,170 -0,168 -0,168 0 1,898 

MEPET  -0,152 -0,152 -0,152 0 0,495 

TKNSA  -0,017 -0,042 -0,017 0 2,562 

KIPA  -0,068 -0,068 -0,068 0 - 

 

 

 

2013 

 

 

 

ADESE  -0,184 -0,155 -0,155 0 2,997 

BMEKS -0,190 -0,190 -0,190 0 0,692 

KILER  -0,101 -0,101 -0,101 0 1,451 

MEPET  -0,021 -0,278 -0,055 0 0,218 

TKNSA  -0,028 -0,057 -0,028 0 0,920 

KIPA  -0,122 -0,122 -0,122 0 - 

 

 

 

2012 

 

 

ADESE  -0,180 -0,060 -0,060 0 2,150 

BMEKS -0,182 -0,182 -0,182 0 0,406 

KILER  -0,087 -0,087 -0,087 0 1,014 

TKNSA  -0,037 -0,066 -0,037 0 0,400 

KIPA  -0,113 -0,113 -0,113 0 - 
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2014 yılında etkin olmayan 7 firma, 2013 yılında 6 firma ve 2012 yılında da 5 firma, girdi ve 

çıktıları için Tablo 7’de yer alan potansiyel düzeltmeleri yapmaları halinde referans aldıkları 

firmalara benzeyerek etkin olabileceklerdir. Buna göre örneğin ADESE firması 2014 yılı için 

aktif toplamını (AT) %38,1, finansal kaldıracını (FK) %21,1 ve satışların maliyetini %21,1 

oranında azaltarak, aktif karlılığını da 3,689 katı artırarak referans aldığı firmalara benzeyerek 

etkin olabilecektir. Firmaların analiz dönemindeki mali tablolarında yer alan net kar 

rakamlarında negatif ve pozitif değerlerin olmasından ötürü en büyük negatif net kar değerine 

sahip KIPA firmasının değeri kadar bütün net karlara ilave yapılmasından dolayı firmanın 

potansiyel düzeltme oranı verilememiştir.  Analiz döneminde etkin olmayan firmaların tüm 

girdilerinde önemli değişiklikler yapması gerekmekle birlikte, çıktılarında ise sadece aktif 

karlılığında artış yönlü değişiklikler yapmaları gerekmektedir.  

SONUÇ 

İstihdama sağladığı katkı ve ulaştığı ciro büyüklüğü ile Türkiye ekonomisinin en dinamik 

sektörlerinden biri olan perakende ticaret sektörü gelişen teknoloji ve değişen tüketim 

alışkanlıklarına paralel olarak hızlı bir büyüme süreci içine girmiştir. Gelişmiş ülkelerde 

1970’li yıllardan, gelişmekte olan ülkelerde ise 1990’lı yıllardan sonra önemi artan perakende 

ticaret sektöründe firmaların varlıklarını sürdürmesi ve rekabet avantajına sahip olması 

gerçekleştirilen faaliyetlerde etkin olmayı bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu durumda 

firmaların kendi etkinlik seviyelerini belirlemeleri ön plana çıktığı gibi firmaların sektördeki 

yerlerini bilmeleri de önem kazanmıştır.  

Birçok girdi ve çıktıyı dikkate alarak işlem yapabilme özelliğine sahip olan veri zarflama 

analizi, firmaların etkinliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel yöntemlerden biridir. Bu 

çalışmada rekabetin gittikçe arttığı dinamik bir yapıya sahip olan perakende ticaret sektöründe 

faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin VZA ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, çalışmada pay senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören 14 perakende ticaret 

sektörü firmasının 2012-2014 dönemine ilişkin etkinlik değerleri 3 girdi (aktif toplamı (AT), 

finansal kaldıraç (FK) ve satışların maliyeti (SM)) ve 2 çıktı değişkeni (satış geliri (SG) ve 

aktif karlılığı (AK)) ile kurulan VZA modeli yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışma sonucunda analiz kapsamına alınan firmaların etkinlik değerleri dikkate alındığında 

BIMAS, MGROS, MIPAZ, UYUM ve VAKKO firmalarının her üç yılda da ideal ölçekte, 

etkin bir biçimde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir. Etkinlik değerleri düşük olan 

firmaların etkin olabilmesi için girdi değişkenlerini düşürmeleri ve çıktı değişkeni olarak 

çalışmada yer alan aktif karlılığı değerini yükseltmeleri gerektiği saptanmıştır. Ayrıca 

perakende ticaret sektörünün analiz dönemi için hesaplanan etkinlik değerlerinin genel olarak 

yüksek olduğu da çalışmada ulaşılan bir diğer sonuç olarak ifade edilebilir.  

Perakende ticaret sektörü kapsamında yer alan firmaların faaliyet alanlarının kısmi farklılıklar 

içermesine bağlı olarak daha homojen bir yapı için alt sektör ayrımına gidilmesi ve firma 

büyüklüklerinin de dikkate alınması halinde firma sayılarının VZA analizi için yetersiz 
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seviyelerde kalması nedeniyle bu tarz bir gruplama yapılamamıştır. Bu nedenle söz konusu 

durum çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. 

Çalışmada kullanılan verilerin yerine farklı girdi ve/veya çıktı değişkenleri dikkate alınarak 

yapılacak bir analizde, çalışma kapsamına alınan firmaların etkinlik değerlerinde bir 

değişiklik olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca girdi-çıktı sayısının artırılması 

veya azaltılması durumu ile farklı zaman dilimi tercihinin de araştırma sonuçları üzerinde 

etkili olduğu unutulmamalıdır. 
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ÖZET: Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı araçlara yatırım yapmak üzere kurulan Gayrimenkul 

Yatırım Ortaklıkları, Türkiye’de yakın bir zaman diliminde kurulmaya başlanmalarına rağmen kısa 

zaman içerisinde inşaat sektöründe önemli yer edinmiştir. Özellikle yasal altyapılarının zaman 

içerisinde değişmeleri ile birlikte sayıları artmaya başlayan Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, 

günümüzde sahip oldukları aktif büyüklükleri açısından ve ülke ekonomisine etkileri bakımından 

incelenmesi gerekli kuruluşlar arasındadır. 

Finansal piyasalarda bu kurumların da yaşadığı fon temin problemleri neticesinde halka açılarak 

özkaynak finansmanı seçeneğini tercih etmeleri, bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisini bu 

kurumlara yönlendirmektedir. Bu bağlamda borsa yatırımcıları açısından ister kar payı ister değer 

artış kazancı amacıyla olsun, bu kurumların hisselerini portföylerine dahil etmelerine neden 

olmaktadır. Ayrıca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının göstermiş oldukları performanslarına bağlı 

olarak piyasa değerlerinde yaşanan artış ve azalışlar, bu kurumlara ait hisselerin yatırımcı 

portföylerinde yer alma kararlarını etkileyeceği düşünülmektedir. 

Çalışmamızda Türkiye’de faaliyet gösteren Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Aralık 2010 ve 

Aralık 2015 dönemini kapsayan performansları incelenmiştir. Performans ölçüm yöntemi olarak 

toplam riski ve sistematik riski esas alan Sharpe, Treynor, Jensen, T
2
, M

2
 ve Sortino yaklaşımları 

kullanılmıştır. Türkiye’ de faaliyet gösteren 31 adet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, analiz edilen 

dönem içerisinde kar payı dağıtımı, halka arz oranları ve ticari faaliyet türlerinin bakımından 3 ana 

kategoride 7 farklı portföy oluşturularak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre genel literatürün 

aksine kar payı dağıtımı, halka arz oranları ve ticari faaliyet türlerinin Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıkları performanslarına olumlu bir katkı yapmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Performans Değerleme, Portföy Yönetimi 

PORTFOLIO INVESTMENT STRATEGIES IMPACT ON THE MARKET 

PERFORMANCE OF  REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS 
 

ABSTRACT:Real Estate Investment Trusts, established to invest in real estate and real estate based 

instruments, have taken an important place in the construction sector in a short period of time despite 

the fact that they started to be established in a short time in Turkey. In particular, together with 

changes in the time of legal infrastructures of Real Estate Investment Trusts, which started to increase 

in number, are among the necessary institutions to be examined in terms of their asset size and the 

effects on the country's economy. 
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As a result of the funding problems experienced by these institutions in the financial markets, they are 

preferred to the equity financing option by opening to the public and they direct the interest of 

individual and institutional investor to these institutions. In this context, in terms of stock market 

investors, whether it is profit or gain value, it causes these institutions to include their shares in their 

portfolios. In addition, the increase and decrease in the market value depending on the performance of 

the Real Estate Investment Trusts are thought to affect the decisions of the investors' portfolios to 

belong to these institutions.  

In our study, the performances of Real Estate Investment Trusts operating in Turkey covering 

December 2010 and December 2015 period were examined. The Sharpe, Treynor, Jensen, T
2
, M

2 
and 

Sortino approaches based on total risk and systematic risk were used as performance measurement 

methods. 31 Real Estate Investment Trusts operating in Turkey have been investigated by establishing 

7 different portfolios in three main categories in terms of profit share distribution, public offering rates 

and types of commercial activity during the analyzed period. According to the results obtained, in 

contrast to the general literature has reached the conclusion that Profit share distribution, public offer 

rates and types of commercial activity do not make a positive contribution to the performance of 

REITs. 

Keywords: Real Estate Investment Trusts, Performance Evaluation, Portfolio Management 

GİRİŞ 

Ülkemizde yıllardır yaşanan hızlı nüfus artışı, köyden şehire yaşanan nüfus hareketleri, 

kültürel ve sosyal yapının değişimi sonucu yaşanan kentleşme, gelir düzeyinin artması ve 

yaşam standartlarının yükselmesi ile gayrimenkullere olan talep sürekli bir artış 

göstermektedir. Bunun yanında ülkemizde gayrimenkulün yatırım aracı olarak görülmesi 

talebi artıran en büyük etkenlerden biridir. Yerli ve yabancı yatırımcıların gayrimenkulü hem 

kira getirisi hem değer artışı ile güvenli bir yatırım aracı olarak görmeleri, yaşanan talep 

artışının asıl nedenleri arasında başı çekmektedir. 

Gayrimenkul sektörü konut, işyeri, alışveriş merkezleri, otel, depo ve bunun gibi 

gayrimenkullerin üretimini gerçekleştirirken karşılaştığı en önemli problemlerden biri 

finansman ihtiyacı olmuştur. Özsermaye yetersizliği nedeni ile yaşanan sıkıntıların en 

önemlisi, gayrimenkul projelerinin gerçekleşmesi için gereken finansmanın sağlanmasında 

kullanılan krediler ve bu kredilere ait faiz maliyetinin, faizlerin yükseldiği dönemlerde, 

yatırımlar üzerinde ek maliyet yüküne neden olmasıdır. 

Ortaya çıkan olumsuzlukların aşılması için, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren 

şirketler, finansman ihtiyacı ve vergisel avantajlardan yararlanmak amacıyla Sermaye piyasası 

Kanunu ile Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına dönüşmektedirler. GYO’ ların sermaye 

piyasasında halka arz edilmesiyle, kurumsal ve bireysel yarımcıların gayrimenkul sektörüne 

yatırım yapmaları sağlanmaktadırlar. Bu sayede GYO’ lar yatırımları için gerekli olan 

finansman ihtiyaçlarını sermaye piyasalarından özkaynak temini yolu ile gidermeye 

çalışmaktadırlar.  

GYO’ lar çeşitli inşaat ve konut piyasasında oluşturdukları portföyleri ile bu portföylerinden 

temelde, kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde ederek, bu kazancı temettü olarak 
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yatırımcılarına dağıtmaktırlar. Gayrimenkul sektörüne yatırım yapan kurumsal ve bireysel 

yatırımcılar, temettü geliri yanında bir anlamda portföy değerini yansıtan ve borsada oluşan 

fiyat artış yada azalışları ile değer artış kazancı elde etmeye çalışmaktadırlar. 

GYO’ların yapmış oldukları yatırımların türleri dikkate alındığında, iki tür ticari faaliyette 

bulunmaktadırlar. Bunlardan ilki, kira getirisi sağlayan yatırım amaçlı gayrimenkuller, 

ikincisi alım satın amacıyla geliştiren gayrimenkul yatırımlarıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren 

GYO’lar genel olarak her iki türde de yatırım yaparak, özellikle bir alanda yoğunlaşmak 

yerine tüm faaliyet türlerinin getirilerinden faydalanmaya çalışmaktadırlar.  

1.LİTERATÜR 

Modern portföy teorisiyle portföylerin risk, getiri ve portföy performans ölçümü ile ilgili bir 

çok teknik geliştirilmiş ve araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmada ele aldığımız gayrimenkul 

yatırım ortaklıklarının performans ölçümleri ile temettü dağıtım politikaları, halka açıklık 

oranları ve GYO faaliyet türlerinin hisse değeri üzerine etkisi üzerine literatürde birçok 

çalışma yapılmış ve GYO’ların bütün yönleri ile incelenmesine katkı sağlamışlardır. Bu 

itibarla, Sharpe (1966) çalışmasında, finansal varlığın risk ve borsa fiyat davranışlarını 

incelemiş, 1954-1963 yılları arasında faaliyet gösteren 34 adet yatırım fonunun risk ve getiri 

performansını Sharpe oranı ve Treynor endeksine göre değerlendirmiştir. Yatırım fonların 

büyük bir kısmının gösterge portföy ile aynı dönem için hesaplanan değerlerinin altında bir 

değere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Jensen (1968), 1945-1964 yılları arasında faaliyet gösteren 115 yatırım fonunun 

performansını, fon yöneticilerinin tahmin kabiliyetinin fon getirileri üzerindeki katkısını 

incelemiştir. Bu tahmin kabiliyetini ölçmek için Jensen Alfa olarak bilinen performans 

ölçümünü geliştirmiştir. Çalışma sonucunda fon yöneticilerinin düşük bir performans 

gösterdiğini değerlendirmiştir.  

Myer ve Webb (1992), çalışmalarında 47 farklı portföy yapılarına sahip yatırım 

ortaklıklarının performansını Jensen Alfa ölçütü ile incelemiş ve piyasa portföyünün 

kullanıldığı tek endeks modellere göre, enflasyon ve bölgesel modeller kullanımının anormal 

performans üzerindeki etkisini azalttığını ortaya koymuştur. 

Aytekin ve Kahraman (2014), Çalışmada, Borsa İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

Endeksinde işlem gören şirketlerin finansal etkinliklerinin bir Veri Zarflama Analizi modeli 

olan Süper Aylak Tabanlı Model ile ölçmüşler ve BİST Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 

Endeksinde işlem gören şirketlerin varlık ve kaynaklarından finansal etkinliğe ulaşma 

noktasında optimal düzeyde faydalanamadığı, bu durumun şirketlerin finans yöneticileri 

tarafından ele alınması gerektiği ortaya koymuşlardır. 

Erol ve İleri (2013) BİST gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi üzerinde, enflasyon risk 

primi, Borsa İstanbul risk primi ve reel sektör büyümesi gibi değişkenler kullanarak yaptıkları 
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analizler sonucunda, GYO endeks getirilerinin enflasyona karşı negatif koruma sağlama, reel 

sektördeki değişimlerle pozitif korelasyon sergileme ve Borsa İstanbul risk priminden ağırlıklı 

olarak etkilenme gibi nedenlerle GYO’ ların gayrimenkul yatırımından ziyade hisse senedi 

gibi hareket ettiklerini, bu yüzden portföy çeşitliliği sağlama özelliklerinin azaldığını ileri 

sürmüşlerdir. 

Türkmen (2011), GYO’ ların 2007-2010 yıllarındaki etkinliklerini CCR Veri Zarflama 

Analizi kullanarak yaptığı analizlerde, 2007 yılında 4 adet, 2008 yılında 7 adet, 2009 yılında 4 

adet, 2010 yılında ise 5 adet karar biriminin etkinlik değerlerinin 1 ile tam etkin olduğunu 

saptamıştır.  

Şahin (2014), Ocak 2002- Aralık 2011 dönemi aylık verileri kullanılarak, portföy büyüklüğü, 

Piyasa Değeri / Defter Değeri ve Fiyat / Kazanç oranının GYO getirisi üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olup olmadığı, eğer anlamlı bir ilişki varsa bu etkinin yönü ve şiddetini incelediği 

araştırmasında, portföy büyüklüğü ile GYO getirisi arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 

olduğu, GYO getirisi arasında ise anlamlı bir ilişki olmadığı, Fiyat / kazanç değeri ile GYO 

getirisi arasında ise anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Deran, Sarıay ve Savaş (2013), çalışmalarında 2009-2011 yılları arasında İMKB’ye kayıtlı 

olan 25 adet Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ile 18 adet Gayrimenkul Yatırım 

Ortaklıklarının performanslarının finansal oranlar yardımıyla karşılaştırılmasına 

çalışmışlardır. T testi ve Mann-Whitney U Testi kullanılarak yapılan analizler sonucunda, 

aktif karlılığı ve özsermaye karlılığı açısından GYO ile MKYO işletmeleri arasında 2009 yılı 

için istatistiksel olarak anlamlı, 2010 ve 2011 yılları için anlamlı bir farklılığın bulunmadığını 

tespit etmişlerdir.  

Kuhle (1987), araştırmasında portföy çeşitlendirmesinin, GYO’ların portföy toplam riskini 

düşürmesi üzerine etkisini incelemiştir. Toplamda 82 şirket kullanılmıştır. Bunların 26’sı 

varlığa dayalı Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, 16’sı ipotekli GYO ve 42’sı Standard and 

Poors 500’de işlem gören rastgele seçilmiş şirket hisseleridir. Eylül 1980 ve Agustos 1985 

yılları arası aylık getiriler hesaplanmış, ortalama getirinin üzerinde bir performans sergilediği 

gözlenmiştir. 

Benefield, Anderson, ve Zumpano (2009), çalışmalarında gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 

mülkün türüne göre çeşitlendirilmesini incelemişlerdir. ABD’deki 75 adet özvarlığa dayalı 

GYO’larını 1995 ile 2008 arasında analiz etmiştir. Analizde Jenhen Alfa, Treynor Endeksi ve 

Sharpe oranı kullanılmıştır. Bu zaman aralığında farklı mülk türüne yatırım yapan GYO’ların 

tek türde mülk yatırımı yapan göre daha iyi performans gösterdiğini analiz etmişlerdir.  

Ro ve Ziobrowski (2009), araştırmalarında özellikle bir türde gayrimenkul yatırımı yapan 

GYO’lar ile değişik türlerde yatırım yapan GYO’ların 1997-2006 yılları arasında  getirilerini 

Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model, CAPM) ve Fama-French 

üçlü faktör modeli ile araştırmışlardır.  Tek türde yatırım yapan GYO’ların iyi performans 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3332 
 

gösterdiği sonucuna ulaşamamışlar, ancak değişik türlerde gayrimenkul yatırım yapan 

GYO’lar ise daha üstün performans gösterdiğini ortaya koymuşlardır. 

Gabriel, Post ve Rogers (2015), çalışmalarında Brezilya ve ABD’deki gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının risk odaklı performans ölçümünü, Ocak 2003 ve Ağustos 2013 arası, 2008 

finansal kriz öncesi ve sonrası iki dönem olarak yapmışlardır. Analizlerinde Kruskal-Wallis 

ve Dwass-Steel Chritchlow-Fligner testi kullanılmıştır. Genel olarak Brezilya GYO’ları kriz 

öncesi ve sırasında daha iyi performans gösterirken, kriz sonrası performansları düşmüştür. 

Kriz sonrası ABD GYO’ları daha agresif strateji gösterirken Brezilya GYO’ları daha 

korumacı strateji gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.  

Günalp, Kadıoğlu ve Kılıç (2010), çalışmalarında 2003-2007 yılları arasındaki beş yıllık 

dönemde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 310 şirket arasından yılda bir 

kez, toplamda üç kez nakit temettü dağıtmış olan 83 şirketin 321 adet nakit temettü açıklaması 

ve ilgili fiyat verileri kullanılarak ve regresyon yöntemiyle temettü kararına ilişkin 

açıklamanın hisse senedi getirisine olan etkisi test etmişlerdir. Araştırmada Türkiye’de nakit 

temettü kararının hisse senedi getirisini etkileyebilen bir bilgi olduğu, hisse başına yüksek 

nakit temettü açıklayan hissenin normalin üstünde değer kaybı, hisse başına düşük nakit 

temettü açıklayan hissenin fiyatına göre daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır.   

Ahmadi ve Lashgari (2014), çalışmalarında temettü dağıtım politikasının Tahran Borsasındaki 

hisse senedi fiyatı oynaklığı üzerine etkisini incelemişlerdir. Tahran Borsası’nda işlem gören 

470 şirketten 51’i seçilmiş,  2007 ve 2012 arasındaki verileri analiz edilmiştir. Veriler çoklu 

regresyon modeli ile analiz edilmiş, temettü dağıtım oranının negatif etkisinin olduğu ve 

varlıkların artmasının pozitif etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.  

Holder, Langerhr ve Hexter (1998), yaptıkları çalışmada, büyük firmaların finansal 

ihtiyaçlarını karşılamalarının kolay olmasından dolayı sermaye ihtiyacı duymadığından dolayı 

daha fazla kar ödeme eğiliminde olduğu sonucuna varmışlardır. Şirketin ortaklık yapısının 

yüksek oranlı kişilerin elinde olması daha az temettü dağıttığına, ortaklık yapısının yoğun ve 

çok olmasının daha fazla temettü dağıttığı sonucuna varılmıştır. 

Uwuiğbe, Jafaru ve Ajayı (2012), Şirketlerin ortaklık yapısı, şirket büyüklüğü ve temettü 

dağıtımı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalarında, Nijerya’da işlem gören 50 şirketin 

2006-2010 tarihleri arasındaki veriler kullanmışlar ve Regresyon analizi yapılmışlardır. 

Analizler sonucunda şirket performansı ile temettü dağıtımı arasında önemli bir bağlantı 

olduğunu ortaya koymuşlar, ayrıca ortaklık yapısı ve şirket büyülüğünün temettü dağıtımı 

üzerine önemli bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Zuriawati, Joriah ve Abdul (2012), yaptıkları çalışmada, Malezya’da inşaat ve malzeme 

şirketlerinin temettü dağıtım politikasının hisse fiyatlarının hareketleri üzerine etkisini 

araştırmışlardır.  En küçük kareler yöntemi kullanılmıştır. 2005-2010 tarihleri arasında 
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temettü dağıtım oranının hisse fiyatı üzerinde önemli bir etkisi olduğu ve şirketin 

büyüklüğünün hisse fiyat değişikliği üzerine daha fazla etkisi sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaderli ve Başkaya (2014) çalışmalarında son beş yılda istikrarlı kâr payı dağıtan şirketlerin 

İMKB’de 2009 – 2010 tarihleri arasında kâr payı dağıtımlarını ve hisse senedi fiyatları 

arasındaki ilişkiyi olay etüdü yöntemi ile test etmişlerdir. Çalışmanın sonucuna göre, kâr payı 

ödeme duyurularının, yatırımcıların anormal getiri elde etmesini sağlayabilecek duyurular 

kategorisine girdiğini ileri sürmüşlerdir. 

Kar ve diğ. (2012) 2005-2010 dönemine ait Borsa İstanbul’da işlem gören futbol kulüplerine 

ait verilere uyguladıkları korelasyon analizi sonuçlarına göre, kar dağıtımı ile piyasa değeri 

arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. 

Bostancı ve Kılıç (1997), çalışmalarında hisse senetlerinin halka açıklık oranlarının piyasa 

performanslarına olan etkisini ölçmek için İMKB’de 2007 yılında işlem gören 199 hisse 

senedini regresyon modelleri ile incelemişlerdir. Sonuçlara göre piyasanın yüksek halka 

açıklık oranını ödüllendirdiğini, başka bir deyişle, halka açıklık oranı yüksek hisse 

senetlerinde ortalama kapanış fiyatlarının ve işlem miktarının belirgin bir biçimde daha fazla 

olduğunu gözlemlemişlerdir.  Bununla birlikte fiyat oynaklığı ya da hisse senedinin riskinin, 

halka açıklık oranı arttıkça arttığını ifade etmişlerdir. 

Barak (2007),  İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının oluşumunda halka 

açıklık oranı %10’un altında olanlar ile %75’in üzerinde olan şirketlerin hisse fiyatları ile 

halka açıklık oranı arasında ilişki olup olmadığını incelemiştir. 1997 ve 2004 yılları arası 

İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin aylık fiyat değişimlerini Nokta Biserial Korelasyon 

tekniği kullanarak analiz etmiştir. Halka açıklık oranı düşük hisse senetlerinde fiyat 

oynaklığının daha yüksek olduğu, halka açıklık oranı yüksek olan hisse sentlerinde fiyat 

oynaklığının düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

2. YÖNTEM VE VERİ SETİ  

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’ da işlem gören 31 adet GYO üzerinde Aralık 2010 ve Aralık 

2015 dönemini kapsayan analizler yapılmıştır. Risk odaklı portföy performansının ölçümü 

için anılan değişkenlerden risksiz faiz oranı olarak, merkez bankası gecelik repo faizleri, repo, 

ters- repo fiyat ortalamaları kullanılmıştır. Risksiz faiz oranı olarak repo faizlerinin 

kullanılması literatürde son dönemde yapılan çalışmalarla uyumludur. Uygulamaya ilişkin 

düzeltilmiş veriler Yahoo Finans resmi sitesinden ve Merkez Bankası kurumsal internet 

sitesinden elde edilmiştir.  

Çalışmada kullanılan GYO portföy getirileri ve karşılaştırma ölçütü olarak BİST-100 

getirileri, Borsa İstanbul’ da oluşan günlük kapanış fiyatları üzerinden hesaplanmıştır. GYO’ 

lar için portföy değeri, her bir yatırım ortaklığına ait günlük kapanış fiyatı olacağı 

varsayılmıştır. 
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Ayrıca, çalışmada yer alan ve Aralık 2010 sonrası farklı tarihlerde kurulan GYO’ ların, 

borsada işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren diğer değişkenler ile modellere dahil 

edilmesi sağlanmıştır. Diğer bir ifade ile borsada işlem görmeye başladıkları tarihli endeks ve 

faiz oranı gibi değişkenler kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bazı GYO’ ların performans 

sonuçları 5 yıllık değil daha kısa süreli periyotlarla ölçülmüştür. 

Portföy performansının ölçülmesinde kullanılan sistematik riski ve toplam riski esas alan 

performans ölçütlerine ait kullanılacak modeller Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Portföy Performansı Ölçüm Yöntemleri 

Performans 

Ölçütü 
 

Model 

 

Parametrelere İlişkin Açıklamalar Sharpe Oranı Ra Rf 

 

 

a 

Ra  a portföyünün ortalama getirisini, 

Rf  risksiz faiz oranının ortalama 

getirisini, a  ise a portföyünün 

standart sapmasını ifade etmektedir. 

M2 
Ra Rf 

Rf + (                 * rm ) veya 

a 

Rf + (Sharpe oranı* rm ) 

 

rm  karşılaştırma ölçütünün standart 

sapmasını ifade etmektedir. 

Sortino Oranı Ra MKEG 

 

 

MKEG 

MKEG minimum kabul edilebilir 

getiri oranını, MKEG  ise minimum 

kabul edilebilir getiri düzeyinin 

altında kalan portföy getirilerinin 

standart sapmasını göstermektedir. 
Treynor Endeksi Ra Rf 

 

 

a 

βa portföyün betasını temsil 

etmektedir. 

T2 Treynor indeksi - (Rmo – Rf) Rmo  karşılaştırma ölçütünün ortalama 

getirisini ifade etmektedir. 

Jensen (Alfa) Ra,t – Rf,t = a  + a ( Rm,t – 

Rf,t) + eat 

Ra,t a portföyünün t dönemdeki 

getirisini, Rf,t  t dönemindeki risksiz 

faiz oranını, a  a portföyünün alfa 

katsayısını, Rm,t t dönemindeki 

karşılaştırma ölçütü getirisini, a a 

portföyünün betasını ve eat  t 

dönemindeki a portföyünün hata 

payını ifade etmektedir. 

Kaynak: (Korkmaz ve Uygurtürk, 2007:41)  

Bir portföyün getirisi, bir önceki döneme göre portföy değerindeki artış oranı ile 

ölçülmektedir. Bu yöntem ile hesaplanan portföyler genellikle nakit girişi ve çıkışı olmayan 

portföy yapısına sahiptirler.  (Arslan ve Arslan, 2010: 6) Borsada işlem gören her bir 

gayrimenkul yatırım ortaklığı portföy olarak değerlendirilmiştir. Getiriler hesaplanırken bu 

yöntem esas alınmış ve her bir portföyün işlem gördüğü gündeki kapanış fiyatları kullanılarak 

günlük basit getirileri hesaplanmıştır.  
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  =
       − 
   − 

 

   = Portföy Getirisi, 

    = Portföyün t günüdeki kapanış fiyatı, 

   −  = Portföyün t-1 günündeki kapanış fiyatı  

Bu çalışmada analiz döneminde incelenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları performanslarını 

piyasa performansı ile karşılaştırmak amacıyla gösterge endeksi olarak  BİST100 Endeksi 

kullanılmıştır. Veriler www.investing.com sitesinden elde edilmiştir 

Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Yıldız Pazar ve Ana 

Pazar’da işlem gören şirketlerle, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler 

Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım 

ortaklıkları arasından seçilen 100 paydan oluşmakta olup, BIST 30 ve BIST 50 endekslerine 

dahil payları da kapsar (http://www.borsaistanbul.com). Borsada işlem gören, piyasa değeri 

ve işlem hacmi en yüksek 100 payın ortak performansını ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. 

Endeks getirisinin hesaplanmasında kullanılan formül.  

  =
       − 

   − 
 

Formülde; 

   = endeksin getirisi 

    = endeksin t günündeki kapanış fiyatı 

   −  = endeksin t-1 günündeki kapanış fiyatıdır. 

3. ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmada 31 adet Gayrimenkul yatırım ortaklığının performans ölçümü için, kendi içerisinde 

çeşitlendirme ile 7 ayrı portföy oluşturulmuştur. Portföyler Gayrimenkul yatırım 

ortaklıklarının kar payı dağıtım kararları, halka arz oranları ve ticari faaliyet türleri dikkate 

alınarak belirlenmiştir. 

3.1. Kar Payı Dağıtımı İle İlgili Sonuçlar 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kar payı dağıtımı (temettü) kanunen zorunlu değildir ama 

yine de GYO’lar genelde yılda bir defa temettü dağıtmaktadırlar. Buradan hareketle 

çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören 31 adet GYO, kar payı dağıtımı yapanlar ve kar payı 

http://www.investing.com/
http://www.borsaistanbul.com/
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dağıtımı yapmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Son 5 yıl içerisinde ortalama olarak 4 

defa kar payı dağıtımı yapanların kar payı dağıttığı, diğerlerinin ise bu süre zarfında ortalama 

olarak 1 kez dahi kar payı dağıtımı yapmamaları nedeni ile kar payı dağıtımı yapmayanlar 

grubunda yer almasına karar verilmiştir. Kar payı dağıtımı yapmayan 20 adet GYO’ya ait 

günlük getiri performansı ile kar payı dağıtımı yapan 11 adet GYO’nun performansları 

karşılaştırılmıştır. Oluşturulan bu iki farklı portföyün içinde yer alan GYO’ların ağırlıkları eşit 

kabul edilmiş ve performans sonuçlarının karşılaştırılmasında mutlak ortalamalar 

kullanılmıştır. 

1.Portföy A Temettü; her yıl temettü dağıtımı yapanlar. 

2.Portföy B Temettü; her yıl temettü dağıtımı yapmayanlar. 

Tablo 2: Temettü Dağıtımı Yapanlar  ve Yapmayanlar Portföyler GYO Listesi 

Portföy ATemettü Dağıtımı Yapanlar Portföy B Temettü Dağıtımı Yapmayanlar 

1 Atakule GYO 1 Afken GYO 

2 Akmerkez GYO 2 Akiş GYO 

3 Alarko GYO 3 Ata GYO 

4 Emlak Konut GYO 4 Avrasya GYO 

5 Halk GYO 5 Deniz GYO 

6 İş GYO 6 Doğuş GYO 

7 Panora GYO 7 İdealist GYO 

8 Servet GYO 8 Kiler GYO 

9 Sinpaş GYO 9 Körfez GYO 

10 Torunlar GYO 10 Martı GYO 

11 Yeni Gimat GYO 11 Nurol GYO 

    12 Özak GYO 

    13 Özderici GYO 

    14 Pera GYO 

    15 Reysaş GYO 

    16 Saf GYO 

    17 Tskb GYO 

    18 Vakıf GYO 

    19 Yapı Kredi Koray GYO 

    20 Yeşil GYO 

Çalışmanın amaçlarından biri olan kar dağıtımı kriterlerinin portföy performansına etkisinin 

ölçülmesi için yapılan risk odaklı performans ölçme yöntemlerine ait sonuçlar Tablo 3 ve 4’de 

yer almaktadır.   

 

Tablo 3: Portföy A Temettü Dağıtımı Yapanlar Performans Ölçümleri 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3337 
 

Portföy A 

Temmettü 

Sharpe 

0rani M2Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani 

Jensen 

Alfa 

ATAKULE 0,000801 0,000250 0,000025 0,000080 0,000782 -0,010276 

AKMERKEZ -0,035272 -0,000311 -0,001073 -0,001018 -0,026454 -0,009442 

ALARKO 0,014750 0,000458 0,000395 0,000449 0,014266 -0,011373 

EMLAK 0,008838 0,000370 0,000197 0,000251 0,008551 -0,014005 

HALKBANK -0,031171 -0,000233 -0,000852 -0,000798 -0,022628 -0,009974 

İŞGYO -0,009171 0,000101 -0,000238 -0,000184 -0,007975 -0,011383 

PANORA -0,011816 0,000085 -0,000561 -0,000506 -0,007043 -0,004427 

SERVET -0,011530 0,000079 -0,000721 -0,000666 -0,011735 -0,006115 

SİNPAŞ -0,046334 -0,000454 -0,001073 -0,001019 -0,044995 -0,015836 

TORUNLAR -0,008231 0,000115 -0,000253 -0,000199 -0,010120 -0,013649 

YENİGİMAT 0,003494 0,000329 0,000555 0,000610 0,004278 -0,002264 

ORTALAMA -0,011422 0,000072 -0,000327 -0,000273 -0,103073 -0,009886 

Tablo 3’te 11 hisseden oluşan Kar payı dağıtımı yapan GYO portföyünde, ortalama olarak 

sadece M
2
 performans ölçütünde portföy başarılı bulunurken, diğer performans ölçüm 

yöntemlerine göre ortalama olarak portföy başarısız bulunmuştur. Bireysel olarak GYO’ lar 

değerlendirildiğinde, Atakule, Alarko, Emlak ve Yenigimat GYO yine Jensen Performans 

ölçütü dışında tüm performans ölçütlerine göre başarılı bulunmuştur. Diğer GYO’ lar Tüm 

performans ölçütlerine göre başarısız bulunmuşlardır. 

Tablo 4: Portföy B Temettü Dağıtımı Yapmayanlar Performans Ölçümleri 

Portföy B 

Temmettü 

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani 

Jensen 

Alfa 

AKFEN -0,019782 -0,014793 -0,000556 -0,000501 -0,013446 -0,011967 

AKİŞ -0,015105 0,000013 -0,000914 -0,000860 -0,010785 -0,006145 

ATA 0,027669 0,000651 0,001672 0,001726 0,020646 -0,004799 

AVRASYA -0,003239 -0,002258 -0,000182 -0,000127 -0,004467 -0,011563 

DENİZ 0,011748 0,000413 0,000755 0,000810 0,011382 -0,006427 

DOGUŞ 0,026643 0,000635 0,000980 0,001035 0,028592 -0,011736 

İDEALİST -0,016207 -0,000004 -0,000769 -0,000714 -0,018405 -0,012067 

KİLER -0,053514 -0,000559 -0,001605 -0,001550 -0,039833 -0,013707 

KORFEZ 0,015005 0,000480 0,001371 0,001426 0,012859 -0,003246 

MARTI -0,021317 -0,000080 -0,000733 -0,000678 -0,018996 -0,013050 

NUROL 0,021184 0,000554 0,001111 0,001166 0,027379 -0,009842 

OZAK -0,000083 0,000239 -0,000005 0,000050 -0,000087 -0,007591 
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OZDERİCİ 0,002668 0,000278 0,000101 0,000156 0,001830 -0,008257 

PERA -0,015231 0,000011 -0,000614 -0,000560 -0,013960 -0,011240 

REYSAŞ -0,017845 -0,000028 -0,000577 -0,000523 -0,013560 -0,011578 

SAF 0,001877 0,000266 0,000077 0,000132 0,001662 -0,009869 

TSKB -0,016587 -0,000010 -0,000611 -0,000556 -0,011253 -0,009063 

VAKIFBANK 0,000150 0,000240 0,000008 0,000063 0,000154 -0,008754 

YAPIKREDİ -0,004114 0,000176 -0,000130 -0,000075 -0,003810 -0,013778 

YEŞİL -0,038670 -0,000339 -0,001381 -0,001327 -0,037654 -0,014779 

ORTALAMA -0,005737 -0,000706 -0,000100 -0,000045 -0,081751 -0,009973 

Tablo 4 incelendiğinde, 20 hisseden oluşan kar payı dağıtmayan GYO portföyünün ortalama 

olarak gerek toplam risk ve gerekse sistematik riski temel alan yaklaşımların tümünde 

başarısız oldukları ortaya çıkmaktadır. Sharpe oranlarında Ata, Deniz, Doğuş, Körfez, Nurol, 

Özderici, Saf, Vakıfbank pozitif değerler diğerleri negatif değerler elde etmiştir. Portföyün 

Sharpe oranı ortalaması 0,0057 olarak gerçekleşmiştir.  

Ata, Deniz, Doğuş, Körfez, Nurol, Özderici, Saf ve Vakıfbank GYO’ları Jensen Performans 

Ölçütü dışında tüm yöntemlere göre başarılı iken diğer GYO’lar üstlendikleri risklere göre 

başarısız bulunmuşlardır.  

3.2. Ticari Faaliyet Türleri ile İlgili Sonuçlar 

Şirketlerin varlıklarını oluşturan gayrimenkullerin ticari faaliyet türleri kira getirisi sağlayan 

yatırım amaçlı gayrimenkuller ile alım satın amacıyla geliştiren gayrimenkul türleridir. 

Türkiye’de genellikle her iki türde de yatırım yapan GYO’lar vardır ve bunlar türlerine göre 

üç gruba ayrılmıştır.  

3.Portföy C Kira; Aktiflerinde bulunan gayrimenkullerden büyük bir çoğunluğunun kiralama 

yöntemiyle gelir elde edenler. Portföyünde iştirak ortaklıkları olanlar bu grupta ele alınmıştır. 

4.Portföy D Stok; Aktiflerinde bulunan gayrimenkullerden sadece alım satım yöntemiyle gelir 

elde edenler.   

5.Portföy E Karma; Aktiflerinde bulunan gayrimenkullerden kira ve alım satım yöntemiyle 

gelir elde edenler. 

 

 

Tablo 5:  Portföy Kira, Stok ve Karma GYO Listesi 
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Portföy C Kira Portföy D Stok Portföy E Karma 

1 Afken GYO 1 Emlak Konut GYO 1 Akiş GYO 

2 Akmerkez GYO 2 İdealist GYO 2 Alarko GYO 

3 Ata GYO 3 Körfez GYO 3 Halk GYO 

4 Atakule GYO 4 Yapı Kredi Koray GYO 4 İş GYO 

5 Avrasya GYO 5 Yeşil GYO 5 Kiler GYO 

6 Deniz GYO 

  

6 Martı GYO 

7 Doğuş GYO 

  

7 Nurol GYO 

8 Panora GYO 

  

8 Özak GYO 

9 Reysaş GYO 

  

9 Özderici GYO 

10 Saf GYO 

  

10 Pera GYO 

11 Servet GYO 

  

11 Sinpaş GYO 

12 Tskb GYO 

  

12 Torunlar GYO 

13 Vakıf GYO 

  

13 Yeni Gimat GYO 

Tablo 6: Portföy C Kira Performans Ölçümleri 

PORTFOY 

KİRA 

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani Jensen Alfa 

AKMERKEZ -0,035272 -0,000311 -0,001073 -0,001018 -0,021069 -0,009442 

ATA 0,027669 0,000651 0,001672 0,001726 0,022942 -0,004799 

AVRASYA -0,003239 -0,002258 -0,000182 -0,000127 -0,004964 -0,011563 

REYSAŞ -0,017845 -0,000028 -0,000577 -0,000523 -0,015068 -0,011578 

SAF 0,001877 0,000266 0,000077 0,000132 0,001847 -0,009869 

AKFEN -0,019782 -0,014793 -0,000556 -0,000501 -0,014942 -0,011967 

ATAKULE 0,000801 0,000250 0,000025 0,000080 0,000623 -0,010276 

DENIZ 0,011748 0,000413 0,000755 0,000810 0,012648 -0,006427 

DOGUS 0,026643 0,000635 0,000980 0,001035 0,031772 -0,011736 

PANORA -0,011816 0,000085 -0,000561 -0,000506 -0,005609 -0,004427 

SERVET -0,011530 0,000079 -0,000721 -0,000666 -0,009346 -0,006115 

TSKB -0,016587 -0,000010 -0,000611 -0,000556 -0,012504 -0,009063 

VAKIFBANK 0,000150 0,000240 0,000008 0,000063 0,000171 -0,008754 

ORTALAMA -0,003629 -0,001137 -0,000059 -0,000004 -0,001038 -0,008924 

Tablo 6’da 13 adet aktiflerinde bulunan gayrimenkullerden sadece kiralama yöntemiyle gelir 

elde eden gayrimenkul yatırım ortaklığından oluşan Portföy Kira, ortalama değerlere göre 

negatif sonuçlar neticesinde başarısız bulunmuştur. Sharpe oranlarında Ata, Atakule, Saf, 

Deniz, Doğuş, Körfez, ve Vakıfbank pozitif değerler diğerleri negatif değerler elde etmiştir. 

Portföyün Sharpe oranı ortalaması -0,003629 olarak gerçekleşmiştir. Ata, Atakule, Saf, Deniz, 
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Doğuş, Körfez, ve Vakıfbank GYO’ları Jensen Performans Ölçütü dışında tüm yöntemlere 

göre başarılı iken diğer GYO’lar üstlendikleri risklere göre başarısız bulunmuşlardır.  

Tablo 7: Portföy D Stok Performans Ölçümleri 

PORTFÖY 

STOK 

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani Jensen Alfa 

EMLAK 0,008838 0,000370 0,000197 0,000251 0,007906 -0,014005 

YAPIKREDİ -0,004114 0,000176 -0,000130 -0,000075 -0,004914 -0,013778 

YEŞİL -0,038670 -0,000339 -0,001381 -0,001327 -0,048572 -0,014779 

İDEALİST -0,016207 -0,000004 -0,000769 -0,000714 -0,023741 -0,012067 

KORFEZ 0,015005 0,000480 0,001371 0,001426 0,016587 -0,003246 

ORTALAMA -0,007030 0,000137 -0,000142 -0,000088 -0,010547 -0,011575 

 

Tablo 7’de 5 adet Aktiflerinde bulunan gayrimenkullerden alım satım yöntemiyle gelir elde 

eden gayrimenkul yatırım ortaklığından oluşan Portföy Stok, ortalama olarak M
2
 performans 

ölçütünde başarılı bulunmuştur. Diğer ölçütler negatif değer vermektedir. Emlak ve Körfez’in 

sharpe oranı pozitif değerler almış Yapı Kredi, Yeşil ve İdealist negatif değerlerler almıştır. 

Negatif sharpe oranına sahip Yapı Kredi pozitif M
2
 değeri almıştır.  

Tablo 8: Portföy E Karma Performans Ölçümleri 

PORTFÖY 

KARMA 

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani Jensen Alfa 

ALARKO 0,014750 0,000458 0,000395 0,000449 0,011523 -0,011373 

İŞGYO -0,009171 0,000101 -0,000238 -0,000184 -0,006441 -0,011383 

KİLER -0,053514 -0,000559 -0,001605 -0,001550 -0,044890 -0,013707 

MARTI -0,021317 -0,000080 -0,000733 -0,000678 -0,021407 -0,013050 

NUROL 0,021184 0,000554 0,001111 0,001166 0,030855 -0,009842 

OZDERİCİ 0,002668 0,000278 0,000101 0,000156 0,002062 -0,008257 

PERA -0,015231 0,000011 -0,000614 -0,000560 -0,015732 -0,011240 

SİNPAŞ -0,046334 -0,000454 -0,001073 -0,001019 -0,036344 -0,015836 

YENİGMAT 0,003494 0,000329 0,000555 0,000610 0,003455 -0,002264 

AKİŞ -0,015105 0,000013 -0,000914 -0,000860 -0,012154 -0,006145 

HALK -0,031171 -0,000233 -0,000852 -0,000798 -0,018277 -0,009974 

OZAK -0,000083 0,000239 -0,000005 0,000050 -0,000098 -0,007591 
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TORUNLAR -0,008231 0,000115 -0,000253 -0,000199 -0,008174 -0,013649 

ORTALAMA -0,012159 0,000059 -0,000317 -0,000263 -0,008894 -0,010332 

Tablo 8’de 13 adet Aktiflerinde bulunan gayrimenkullerden hem  kiralama hem de alım satım 

yöntemiyle gelir oluşturulan Portföy Karma, ortalama olarak M
2
 performans ölçütünde 

başarılı bulunmuştur, ancak diğer ölçütler negatif değer vermektedir. Sharpe oranları Alarko, 

Nurol, Özderici, Yenigimat pozitif değer, diğer 9 GYO negatif değer alarak ve ortalama 

olarak -0,012159 seviyesinde gerçekleşmiştir.  Bu değerlerle Portföy C ve Portföy D’ye göre 

daha düşük Sharpe değeri almıştır. 

3.3. Halka Arz Oranlarıyla İlgili Sonuçlar 

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının paylarının 2009 yılının sonunda halka arzın 

kolaylaştırılması amacıyla asgari halka açılma oranı %49'dan %25'e düşürülmüştür. Halka 

açılma oranının değişmesiyle GYO sayısı ikiye katlanmıştır. İlk halka arz oranı % 25 olan 

GYO’lar zamanla halka arz oranları, şirketin borsada işlem gören paylarını geri almasıyla 

değişmektedir. Fiili dolaşımdaki pay oranı Borsa İstanbul’da işlem gören payların halka 

açıklık oranlarını gösterir. Piyasa fiyatlarının oluşumunda halka açıklık oranının düşük yada 

yüksek olmasının etkisi ölçmek için portföyler, fiili dolaşımdaki pay oranı % 25 üzerinde 

olanlar ve %25 altında olanlar olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Halka açıklık oranı olarak 

Aralık 2015 tarihinde dolaşımda olan oranlar alınmıştır. Veriler Kamuyu Aydınlatma 

Platformu web sitesinden elde edilmiştir. 

6.Portföy F; dolaşımdaki payların toplam paylarına oranı %25 üzerinde olan gayrimenkul 

yatırım ortaklıkları. 

7.Portföy G;  dolaşımdaki payların toplam paylarına oranı %25 altında olan gayrimenkul 

yatırım ortaklıkları. 

Tablo 9:  Portföy F ve G Halka Arz GYO Listesi 

Portföy F Dolaşımdaki Pay %25 Üstü Portföy G Dolaşımdaki Pay %25 Altı 

1 Yeni Gimat GYO 81,48 1 İdealist GYO 24,99 

2 Emlak Konut GYO 50,51 2 Vakıf GYO 24,69 

3 Pera GYO 50,01 3 Afken GYO 24,42 

4 Akmerkez GYO 49,92 4 Akiş GYO 24,23 

5 İş GYO 49,2 5 Tskb GYO 23,17 

6 Alarko GYO 48,73 6 Halk GYO 21,27 

7 Martı GYO 48,45 7 Torunlar GYO 21,23 

8 Saf GYO 44,97 8 Özak GYO 15,51 

9 Yapı Kredi Koray GYO 44,53 9 Atakule GYO 14,88 

10 Avrasya GYO 39,66 10 Panora GYO 14,41 

11 Reysaş GYO 38,00 11 Servet GYO 12,12 
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12 Sinpaş GYO 37,53 12 Deniz GYO 8,62 

13 Kiler GYO 30,85 13 Doğuş GYO 5,74 

14 Ata GYO 30,02 14 Körfez GYO 2,93 

15 Özderici GYO 28,88       

16 Yeşil GYO 27,83       

17 Nurol GYO 27,75       

Tablo 10: Portföy F Dolaşımdaki Paylar Performans Ölçümleri 

Dolaşımdaki 

Pay %25 Üstü 

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani 

Jensen 

Alfa 

AKMERKEZ -0,035272 -0,000311 -0,001073 -0,001018 -0,022592 -0,009442 

ALARKO 0,014750 0,000458 0,000395 0,000449 0,012184 -0,011373 

ATA 0,027669 0,000651 0,001672 0,001726 0,024601 -0,004799 

AVRASYA -0,003239 -0,002258 -0,000182 -0,000127 -0,005323 -0,011563 

EMLAK 0,008838 0,000370 0,000197 0,000251 0,007303 -0,014005 

İŞGYO -0,009171 0,000101 -0,000238 -0,000184 -0,006811 -0,011383 

KİLER -0,053514 -0,000559 -0,001605 -0,001550 -0,047463 -0,013707 

MARTI -0,021317 -0,000080 -0,000733 -0,000678 -0,022634 -0,013050 

NUROL 0,021184 0,000554 0,001111 0,001166 0,032623 -0,009842 

OZDERİCİ 0,002668 0,000278 0,000101 0,000156 0,002181 -0,008257 

PERA -0,015231 0,000011 -0,000614 -0,000560 -0,016634 -0,011240 

REYSAŞ -0,017845 -0,000028 -0,000577 -0,000523 -0,016157 -0,011578 

SAF 0,001877 0,000266 0,000077 0,000132 0,001981 -0,009869 

SİNPAŞ -0,046334 -0,000454 -0,001073 -0,001019 -0,038427 -0,015836 

YAPIKREDİ -0,004114 0,000176 -0,000130 -0,000075 -0,004539 -0,013778 

YENİGMAT 0,003494 0,000329 0,000555 0,000610 0,003653 -0,002264 

YEŞİL -0,038670 -0,000339 -0,001381 -0,001327 -0,044867 -0,014779 

ORTALAMA -0,009660 -0,000049 -0,000206 -0,000151 -0,008290 -0,010986 

Tablo 10’da17 adet hisse oluşan dolaşımdaki payların toplam paylarına oranı %25 üzerinde 

olan  Portföy F’nin bütün ölçümlerde negatif değerler elde ettiği görülmektedir. Alarko, Ata, 

Emlak, Nurol, Özderici, Saf, Yeni Gimat’tan oluşan 7 adet  GYO pozitif sharpe oranına, diğer 

10 adet GYO negatif değere sahiptir. Ortalama olarak M2 değeri -0,00049,  Treynor değeri -

0,00206, T2 değeri -0,000151, Sortino oranı -0,008290 ve Jensen Alfa değeri -0,010986 

aldığında tüm GYO’lar başarısız bulunmuştur. 
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Tablo 11: Portföy G Dolaşımdaki Paylar Performans Ölçümleri 

Dolaşımdaki 

Pay %25 Altı 

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani 

Jensen 

Alfa 

AKFEN -0,019782 -0,014793 -0,000556 -0,000501 -0,014538 -0,011967 

AKİŞ -0,015105 0,000013 -0,000914 -0,000860 -0,011660 -0,006145 

ATAKULE 0,000801 0,000250 0,000025 0,000080 0,000606 -0,010276 

DENIZ 0,011748 0,000413 0,000755 0,000810 0,012306 -0,006427 

DOGUS 0,026643 0,000635 0,000980 0,001035 0,030913 -0,011736 

HALK -0,031171 -0,000233 -0,000852 -0,000798 -0,017535 -0,009974 

İDEALİST -0,016207 -0,000004 -0,000769 -0,000714 -0,019899 -0,012067 

KORFEZ 0,015005 0,000480 0,001371 0,001426 0,013902 -0,003246 

OZAK -0,000083 0,000239 -0,000005 0,000050 -0,000094 -0,007591 

PANORA -0,011816 0,000085 -0,000561 -0,000506 -0,005458 -0,004427 

SERVET -0,011530 0,000079 -0,000721 -0,000666 -0,009094 -0,006115 

TORUNLAR -0,008231 0,000115 -0,000253 -0,000199 -0,007842 -0,013649 

TSKB -0,016587 -0,000010 -0,000611 -0,000556 -0,012166 -0,009063 

VAKIFBANK 0,000150 0,000240 0,000008 0,000063 0,000166 -0,008754 

ORTALAMA -0,005440 -0,000892 -0,000150 -0,000095 -0,002885 -0,008674 

Tablo 11’de 14 adet dolaşımdaki payların toplam paylarına oranı %25 altında olan 

gayrimenkul yatırım ortaklığından oluşan Portföy G’nin ortalama değerleri tüm performans 

ölçümlerine göre başarısız bulunmuştur. Portföyü oluşturan Atakule, Deniz, Doğuş, Körfez ve 

Vakıfbank Jensen hariç diğer ölçümlerde pozitif değerler almıştır. Portfoy F’ye göre daha 

düşük Jensen Alfa değeri ile yönetim acısından daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

3.4. Oluşturulan Portföyleri Tümüyle İlgili Sonuçlar 

Performansı ölçülen tüm portföylerin performans ölçümünde kullanılan değişkenlerine ait 

veriler toplu olarak Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12: Bütün Portföylerin Risk ve Getiri Listesi 

    

Standard 

Sapma Ortalama 

Risksiz 

Faiz Kovaryans 

VaryansBist 

100 Beta 

1 Portföy A Temmettü 0,021084 0,000037 0,000248 0,000146 0,000227 0,642757 

2 Portföy B Temmettü 0,028897 0,000113 0,000241 0,000147 0,000220 0,664316 

3 Portföy C Kira 0,025606 0,000213 0,000242 0,000136 0,000227 0,600598 

4 Portföy D Stok 0,028827 -0,000010 0,000247 0,000166 0,000212 0,761307 
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5 Portföy E Karma 0,025604 -0,000005 0,000244 0,000150 0,000222 0,672488 

6 Portföy F Pay %25 Üstü 0,026480 0,000022 0,000241 0,000161 0,000222 0,719234 

7 Portföy G Pay %25 Altı 0,025693 0,000163 0,000247 0,000130 0,000224 0,580691 

        

Tablo 12 incelendiğinde Portföylerin hepsinin standart sapmaları piyasadan yüksek çıkmıştır. 

Portföyler beta değerleriyle ile piyasa ile aynı yönde hareket eğilimi olduğu gözlemlenmiş, 

Portföy D Stok beta değeri olarak 0,76 ile en yüksek, Portföy G 0,58 beta ile en düşük değeri 

almıştır. Portföyler standart sapmaları ve beta değerleri ele alındığında farklık gösteren 

portföy yoktur. 

Tablo 13: Bütün Portföylerin Performans Ölçümleri 

    

Sharpe 

0rani M2 Ölçütü 

Treynor 

Endeksi T2 SortinoOrani 

Jensen 

Alfa 

1 Portföy A Temmettü -0,011422 0,000072 -0,000327 -0,000273 -0,103073 -0,009886 

2 Portföy B Temmettü -0,005737 -0,000706 -0,000100 -0,000045 -0,081751 -0,009973 

3 Portföy C Kira -0,003629 -0,001137 -0,000059 -0,000004 -0,001038 -0,008924 

4 Portföy D Stok -0,007030 0,000137 -0,000142 -0,000088 -0,010547 -0,011575 

5 Portföy E Karma -0,012159 0,000059 -0,000317 -0,000263 -0,008894 -0,010332 

6 Portföy F Pay %25 Üstü -0,009660 -0,000049 -0,000206 -0,000151 -0,008290 -0,010986 

7 Portföy G Pay %25 Altı -0,005440 -0,000892 -0,000150 -0,000095 -0,002885 -0,008674 

Elde edilen sonuçlara göre sadece M
2
performans ölçütüne göre pozitif değere sahip portföyler 

vardır. Portföyü A’nın kar payı dağıtımı, Portföy D Stok gayrimenkul satış geliri sağlanması 

ve Portföy E Karma’da gayrimenkul hem kira hemde satış geliri elde edenler performansına 

olumlu yansımıştır. Bunun dışında tüm ölçütlere göre yedi portföy de başarısız olarak 

bulunmuştur.  

Sharpe oranına göre Portföy C Kira’nın -0,0036 oranı ile yedi portföy arasında ne iyi 

performansı gösterdiği, ayrıca riske karşı elde edilen en yüksek getiri oranını elde ettiğini 

göstermektedir. 

Treynor Endeksi, toplam risk göstergesi olan standart sapma yerine, sistematik risk göstergesi 

olan betayı tercik ederek portföyün sistematik riskinin ölçülmeyi amaçlanmaktadır. Portföy C 

Kira -0,00059 ile sistematik risk açısından en iyi performansı göstermiştir. 

Sortino oranına göre elde edilen değerlerin pozitif olması ya da büyük olması portföy 

performansının iyi olduğu anlamına gelmekte, Portföy C Kira -0,001038 ile negatif değer 

almasına rağmen diğer portföyler arasında en yüksek değeri almıştır. 
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Jensen alfa katsayısının pozitif olması portföy yöneticisinin başarılı olduğunu, negatif alfa 

katsayısı ise yöneticinin başarısız olduğunu ifade ettiğinden, portföylerin tümünün negatif 

değer aldığından portföy yönetiminin başarısız olduğu sonucuna varılır. Portföyler arasında 

sıralamada Portföy G’nin en düşük negatif, Portföy D Stok’un en yüksek negatif alfa katsayısı 

ile kötü performans gösterdiği gözlemlenmektedir. 

 SONUÇ 

Çalışmada Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren tüm GYO’ lar, kâr payı dağıtımı, halka açıklık 

oranı ve ticari faaliyetleri sonucu getiri türüne göre üç ana grupta oluşturulan yedi farklı 

portföye ayrılmıştır. Ardından hem toplam riski dikkate alan yaklaşımlar hem de sistematik 

riski dikkate alan yaklaşımlara göre günlük getiriler üzerinden portföy performansları 

incelenmiştir. Kar payı dağıtımının Gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföy performansına 

etkisi irdelenmeden önce unutmamak gerekir ki Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 

ülkemizde kar payı dağıtımı yapmaları kanunen zorunlu değildir. Türkiye dışındaki ülkelere 

bakıldığında kar payı dağıtımı farklı kanuni sınırlamalara tabidir. Dünyanın en yüksek piyasa 

değerine sahip Amerika Birleşik Devletlerindeki GYO’ lar vergiye tabi yıllık gelirlerinin en 

az yüzde 90’ını hissedarlarına dağıtmaları gerekmektedir.  

Bu çalışmada, GYO’ lar kar payı dağıtan ve dağıtmayan olarak iki farklı portföye ayrılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar bireysel olarak incelendiğinde bazı GYO’lar (12 adet) Jensen Ölçütü 

dışında başarılı bulunurken diğer GYO’lar (18 adet) başarısız bulunmuştur. Ortalama olarak 

bakıldığında da gerek kar dağıtımı yapan GYO’ lardan oluşan portföy, gerekse kar payı 

dağıtmayan GYO’lardan oluşan portföy, M
2
 ölçütü dışında başarısız bulunmuştur. Sadece M

2
 

ölçütüne göre kar payı dağıtımı yapan portföyün, dağıtmayan portföye göre başarılı 

bulunması, tüm GYO’lar için kar payı dağıtımının portföy performansına olumlu yönde etki 

ettiğini ifade etmek için yetersiz kalmaktadır. 

Diğer yandan kötü performans gösteren portföy ve GYO’lar için bir sıralama söz konusu 

olduğunda, kar payı dağıtımı yapmayan GYO’lardan oluşan portföyün, diğer portföye göre 

daha iyi performans gösterdiği ifade edilebilir. Bir başka ifade ile kar payı dağıtımının GYO 

portföy performanslarına olumlu etkisi olmamıştır. Buradan hareketle kar payı dağıtımının 

piyasa değeri ve performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ileri süren literatürde yapılan 

çalışmalara göre GYO’ söz konusu olduğunda tersi bir sonuçla karşılaşılmıştır. Karşılaşılan 

bu durumdan GYO’ların kar payı dağıtmayarak elde edilen karları reel yatırımlara 

dönüştürerek daha fazla kazanç elde etme isteğinin, GYO yatırımcıları tarafından daha olumlu 

algılandığı sonucu çıkarılabilir. 

İkinci olarak, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ticari faaliyet türüne göre portföy 

performansı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, performans kriterlerinden Sharpe oranı, 

Treynor, T2, Sortino oranı açısından Kira portföyü, diğerlerinden daha yüksek performans 

göstermiştir. M2 açısından karma portföy daha başarılıyken, Jensen endeksi açısından 

portföyler negatif değere sahiptir. Yapılacak genel sıralamada ise Kira portföyü, oluşturulan 7 
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portföy arasında Jensen, Treynor Endeksi, T2, Sontino oranı açısından en iyi performansı 

göstermiştir.  

Son olarak, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının halka açıklık oranının portföy performansına 

etkisi incelendiğinde elde edilen sonuçlardan halka açıklık oranına göre, toplam riski ve 

sistematik risk esas alan performans kriterleri arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. 

Genel olarak değerlendirme yapıldığında, elde edilen sonuçlara göre GYO’lar, portföy 

performans ölçütlerine göre başarı gösterememişlerdir. Yatırımcılar GYO hisse senedine 

yatırım yaparken sadece şirket mali verilerine bakarak yatırım yapmamakta, birden fazla 

değişkene dayalı olarak karar vermektedir. Bu sebeple GYO hisse senetlerine yatırım 

yapılırken, bu çalışmada portföy performansına ve dolaylı olarak hisse senedi fiyatına etki 

edeceği düşünülen kriterlerin dışında başkaca değişkenlerin göz önünde bulundurulmasının 

daha anlamlı sonuçlar vereceği ileri sürülebilir. Diğer yandan GYO performansları, kar payı 

dağıtım politikası, halka açıklık oranları ve ticari faaliyet türü bakımından kanuni 

değişiklikler ve sınırlamalar ile artırılabilir. Kar payı dağıtımının ABD’deki gibi karın %90 

oranında ve her yıl üçer aylık dönemler halinde dağıtılması şeklinde değiştirilmesi, bunun 

yanında ABD’deki gibi gelirlerinin %75’lik kısmın kira gelirlerinden elde edilmesi gibi 

sınırlamalar, bireysel yatırımcıların GYO’lara olan ilgisini artırabilecektir. 
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ÖZET: Turizm sektörü; yüksek döviz geliri sağlaması, dış ticaret dengesini iyileştirmesi ve istihdama 

çeşitli alanlarda fırsatlar sunması nedeniyle ekonomik gelişme için büyük önem arz etmektedir. 

Günümüzde kendi ülkesinden başka ülkelere çeşitli amaçlarla gidenlerin sayısı sürekli artmaktadır. 

Turizm potansiyeline sahip ülkeler, sektörünün ekonomideki payını artırmak için ciddi çabalar sarf 

etmektedirler. Bu amaç doğrultusunda en fazla çaba gösteren ülkelerden birisi de Türkiye’dir.  Bu 

bağlamda turizm sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi, Türkiye’nin turizm 

potansiyeli ve turizminin talebini etkileyen faktörlerin tespiti hem sektörde faaliyet gösteren firmalar 

için hem de sektörü inceleyen araştırmacılar için önem arz etmektedir. Çalışmada elde edilen 

bulgulara göre Türkiye’ye gelen toplam yabancı ve vatandaş turist sayısı, turizm geliri, turist başına 

ortalama harcama ve tesis sayısı artmıştır. Ayrıca Türkiye’nin rekabetçi ve sürdürülebilir turizm 

politikaları izlemesi ve turizm potansiyelini etkin kullanması sonucunda hem döviz girdisi artarak 

ekonomik refah düzeyi yükselmiş hem de yeni iş kolları ve istihdam fırsatları oluşarak Türkiye’nin 

dünya turizm piyasasındaki önemi artmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Türkiye Turizmi Talebi, Potansiyeli, Ekonomideki Yeri 

TOURISM SECTOR IN TURKEY AFTER THE 2000s  

ABSTRACT: Tourism sector is paramount important for economic progress due to the fact that it 

provides high income in foreign currency, improves foreign trade balance and opportunities in various 

fields to employment. Nowadays, the number of those who goes to foreign country for various 

purposes has constantly been increased. The countries with tourism potential are exerting serious 

efforts to increase their share of the sector in the economy. Turkey is one of the countries which exert 

the greatest efforts for this purpose. In this context, the place and importance of tourism sector in 

Turkey’s economy, the potential of Turkish tourism and determination of factors affecting the demand 

of tourism are crucial for both firms operating in the sector and the researchers examining in the 

sector. According to the findings obtained in this study, the total number of foreign and citizen tourists 

coming to Turkey, tourism revenue, the average expenditure per tourist and the number of facilities 

increased. In addition, Turkey has carried out competitive and sustainable tourism policies and has 

effective used its tourism potential. At the result of this, Turkey has enhanced its economic welfare by 

increasing foreign currency inflow as well as its importance in the world tourism market by occurring 

new business and employment opportunities.  

Key words: Tourism Sector, Turkish Tourism Demand, İmportance, Potential, Place in The Ekonomy 

 

GİRİŞ  

Tüketicilerin farklı kültürleri tanıması, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri görmesi, 

eğlenmek ve dinlenmek gibi amaçlarla yaşadıkları yerlerin dışına yapmış oldukları geziler 

turizm olarak tanımlanmaktadır. Sağlık, spor, eğitim ve bilimsel toplantılar gibi amaçlarla bu 

tür geziler son yıllarda oldukça çeşitlenmiş durumdadır (Seyidoğlu, 1992: 500).  

mailto:selahattin.kaynak@omu.edu.tr
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Turizm sektörü; istihdama, milli gelire ve bölgesel kalkınmaya olan katkıları sebebiyle 

oldukça önemli bir sektördür. Turizm gelirleri turizmi arz eden ülkelere döviz girdisi 

sağlayarak dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol almaktadır. Turizm faaliyetleri, ülkenin 

var olan doğal güzelliklerinin kullanılmasını sağlamakla birlikte henüz keşfedilmemiş atıl 

durumda olan değerlerin kullanıma açılmasını da sağlamaktadır. Ayrıca turizme açılan kırsal 

bölgelere yapılan özel ve kamu yatırımları da bölgenin sosyo-kültürel açıdan gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. 

Turizm sektöründe faaliyet gösterenler, yaşadıkları sorunlara kamu adına karar 

vericilerin politik önlemlerde hassas davranılmadığını ve toplumun ise sektöre ilgisiz 

kaldığını düşünmekteydiler. Ancak son yıllarda turizm sektörünün ülke ekonomisindeki 

öneminin artmasıyla birlikte karar vericiler yeni teşvik ve vergi politikaları ile sektörü 

oldukça önemsemişlerdir (Crouch ve Ritchie, 1999: 138). 

  Turizm sektörü, tarihsel olarak II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi ile gelişmeye 

başlamıştır. Günümüzde ise hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ekonomik 

kalkınmanın, büyümenin ve gelişmenin en önemli unsurlarından birisi olarak görülmektedir 

(Bahar, 2006: 138). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin her geçen gün toplumun hayatında 

fazlasıyla yer alması sonucu sektörün önemi ve yaygınlaşması daha da artmıştır. 

Türkiye’de turizm sektörü, özellikle 1980 yılından sonra çok büyük bir gelişme 

göstermiş, ülke kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 24 Ocak 1980 

ekonomik kararlarıyla serbest piyasa ekonomisi sistemine geçiş gerçekleştiren Türkiye, 

turizm sektöründe de yeni bir sürece girmiştir. Turizm sektörü, emek yoğun bir sektör olma 

niteliği taşımaktadır. Türkiye’nin de hizmet sektöründe yoğun bir şekilde kullanabileceği genç 

nüfusa sahip olması nedeniyle, sektörün ekonomik büyümeye, istikrara ve istidama önemli 

katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de turizm sektörünün diğer sektörlere 

nazaran ülke ekonomisi içindeki yeri, önemi ve sektöre ilişkin ulusal-uluslararası verilerle 

durum tespiti yapılmıştır. 

1. Türkiye’de Turizm Sektörü 

Türkiye turizm potansiyeli ve çeşitliliği (Sağlık, termal, kış, yayla, mağara, av, kongre, 

golf, yat, ipek, inanç, hava, dağcılık, akarsu-rafting, su altı ve kuş gözlemciliği) açısından 

dünya sıralamasında önemli bir yere sahiptir.
21

 Türkiye’nin bu potansiyelini etkin bir şekilde 

kullanması durumunda milli gelir, istihdam ve geleceğe yönelik sürdürülebilir turizm 

planlarının hedeflemesi bakımından ülke daha avantajlı duruma gelecektir. 

Turizm talebi, yeterli satın alma gücüne  ve boş zamana sahip insanların  turistik mal ve 

hizmetlerden belirli fiyattan  ya da bedelsiz olarak  rasyonel veya irrasyonel 

nedenlerle  yararlanmaya karar vermeleridir. 

 Turizm talebini etkileyen faktörler genel olarak ekonomik ve ekonomik olmayan 

faktörler olarak ikiye ayrılır. Ekonomik faktörler; turizmi talep eden ziyaretçilerin gelir 

                                                           
21

 http://yigm.kulturturizm.gov.tr, (26.10.2016). 

http://yigm.kulturturizm.gov.tr/
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durumu, ziyaret ettikleri ülkenin turizm potansiyeli, ulaşım imkanları ve bunların oluşturduğu 

maliyetler gibi faktörlerdir. Ekonomik olmayan faktörler ise; kültürel aktiviteler, eğitim 

imkânları, ticaret, spor, değişik yerleri görme ve öğrenme isteği gibi etkenler ile birlikte barış, 

savaş, din, terör gibi etkenlerdir (Turanlı, 2003: 3). 

Türkiye coğrafi konumu itibari ile Asya, Avrupa ve Afrika üçgeninde yer almaktadır. 

Tarihten günümüze kadar bu coğrafya; göçler, savaşlar, istilalar ve ticaret gibi birçok 

nedenlerle birçok medeniyetlerin buluşma yeri olmuştur. Bu medeniyetlerin kalıntıları, sahip 

olduğu deniz kıyısı ve doğal güzellikleri Türkiye’yi bir turizm cenneti konumuna getirmiştir 

(Çimat ve Bahar, 2003: 2).   

Tablo 1: Turizm Geliri, Gelen Turist Sayısı ve Ortalama Harcamaları 
 Toplam Yabancılar*  Vatandaş** 

Y

ıl 

T. 
Geliri 

(B

in $) 

T
urist 

S

ayısı 

O
rt. 

Hrc. 

T. 
Geliri 

(B

in $) 

T
urist 

Sa

yısı 

O
rt. 

Hrc. 

T. 
Geliri (Bin $) 

Tu
rist Sayısı 

O
rt. Hrc. 

2

001 

10 
450 728 

1
3 450 127 

7
77 

7 
386 246 

11 
276 531 

6
55 

2 
680 909 

2 
173 596 

1
 233 

2

002 

12 

420 519 

1

5 214 514 

8

16 

9 

235 506 

12 

921 982 

7

15 

2 

891 248 

2 

292 532 

1

 261 
2

003 

13 

854 868 

1

6 302 053 

8

50 

10 

141 116 

13 

701 419 

7

40 

3 

600 411 

2 

600 634 

1

 384 
2

004 

17 
076 609 

2
0 262 640 

8
43 

13 
061 118 

17 
202 996 

7
59 

3 
862 552 

3 
059 644 

1
 262 

2

005 

20 

322 111 

2

4 124 501 

8

42 

15 

725 813 

20 

522 621 

7

66 

4 

374 383 

3 

601 880 

1

 214 
2

006 

18 

593 950 

2

3 148 669 

8

03 

13 

918 757 

19 

275 948 

7

22 

4 

463 614 

3 

872 721 

1

 153 
2

007 

20 
942 501 

2
7 214 988 

7
70 

15 
936 347 

23 
017 081 

6
92 

4 
703 850 

4 
197 907 

1
 121 

2

008 

25 

415 067 

3

0 979 979 

8

20 

19 

612 296 

26 

431 124 

7

42 

5 

418 439 

4 

548 855 

1

 191 
2

009 

25 

064 481 

3

2 006 149 

7

83 

19 

063 702 

27 

347 977 

6

97 

5 

690 629 

4 

658 172 

1

 222 
2

010 

24 
930 996 

3
3 027 943 

7
55 

19 
110 003 

28 
510 852 

6
70 

5 
558 366 

4 
517 091 

1
 231 

2

011 

28 

115 694 

3

6 151 328 

7

78 

22 

222 454 

31 

324 528 

7

09 

5 

638 484 

4 

826 800 

1

 168 
2

012 

29 

007 003 

3

6 463 921 

7

95 

22 

410 365 

31 

342 464 

7

15 

6 

354 379 

5 

121 457 

1

 241 
2

013 

32 
308 991 

3
9 226 226 

8
24 

25 
322 291 

33 
827 474 

7
49 

6 
760 180 

5 
398 752 

1
 252 

2

014 

34 

305 904 

4

1 415 070 

8

28 

27 

778 026 

35 

850 286 

7

75 

6 

289 260 

5 

564 784 

1

 130 
2

015 

31 

464 777 

4

1 617 530 

7

56 

25 

438 923 

35 

592 160 

7

15 

5 

843 074 

 

6 

025 370 

 

9

70 

Kaynak: TUİK (05.10.2016) 

*Yurt dışında ikamet eden yabancı ziyaretçi kişi sayısı 

**Yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi sayısı 

Tablo 1’de Türkiye’ye gelen yabancı ve vatandaş turistlerin sayısı, geliri ve ortalama 

harcamaları yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere, incelen dönemler itibariyle turizm 

geliri, gelen yabancı ve vatandaş ziyaretçi sayısında ciddi artışlar olmuştur. 

Toplam turizm geliri 2001’de 10 milyar 450 milyon dolar iken,  2015 yılında 31 milyar 

464 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılında turist sayısı yaklaşık 13 milyon 450 bin 

kişi iken 2015 yılında 41 milyon 617 bin olmuştur. Ayrıca, yurt dışında ikamet eden vatandaş 

ziyaretçilerin ortalama harcamaları yabancı ziyaretçilerin ortalama harcamalarından daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’nin turizm gelirinde 2006, 2010 ve 2015 yıllarında bir 

azalma olduğu görülmektedir. Buna neden olarak ilgili tarihlerde yaşanan kuş gribi, domuz 

gribi ve 2008 yılında dünyada yaşanan küresel ekonomik kriz olarak gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Turizm Gideri, Giden Turist Sayısı ve Kişi Başı Ortalama Harcamaları 

Y

ıl 

Turizm Gideri 

 (Bin $)* 

Giden Vatandaş 

 Sayısı** 

Kişi Başı Ortalama 

Harcama ($) 

2

003 

2 424 827 3 414 844 710 

2

004 

2 954 459 3 844 494 768 

2

005 

3 394 602 4 124 829 823 

2
006 

3 270 947 4 063 180 805 

2

007 

4 043 283 4 956 069 816 

2
008 

4 266 197 4 892 717 872 

2

009 

5 090 440 5 561 355 915 

2

010 

5 874 520 6 557 233 896 

2
011 

5 531 486 6 281 972 881 

2

012 

4 593 390 5 802 950 792 

2
013 

5 253 565 7 525 869 698 

2

014 

5 470 481 7 982 264 685 

2

015 

5 698 423 8 750 851 651 

Kaynak: TUİK (05.10.2016) 
*Türkiye’de ikamet eden yurt dışını ziyaret eden vatandaşların yurt dışında yapmış oldukları toplam harcamaları gösterir. 

** Türkiye’de ikamet eden yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 

Türkiye’nin turizm gideri, yurt dışına çıkış yapan vatandaş sayısı ve ortalama 

harcamaları Tablo 2’de gösterilmiştir. Kişi başı ortalama harcama, turizm giderleri ve giden 

vatandaş sayısından hareketle hesaplanmıştır Tabloda görüldüğü üzere, 2003-2015 yılları 

arasında turizm giderlerinde %135 bir artış olurken giden turist sayısında ise %156 artış 

meydana gelmiştir. 2012’de hem turizm giderinde hem de giden turist sayısında bir düşüş 

yaşanmıştır.  

Tablo 3: Turizm Gelirlerinin GSYH İçindeki Payı ( Bin $ ) 

Yıll

ar 

GSYİH Turizm Gelirleri GSYH İçindeki Pay 

(%) 
200

2 

230.494.220 12.420.519 0,054 

200

3 

304.901.341 13.854.868 0,045 

200

4 

390.386.833 17.076.606 0,044 

200

5 

481.496.931 20.322.112 0,042 

200

6 

526.429.394 18.593.951 0,035 

200

7 

648.753.606 20.942.500 0,032 

200

8 

742.094.395 25.415.067 0,034 

200

9 

616.703.325 25.064.482 0,041 

201

0 

731.608.367 24.930.997 0,034 

201

1 

773.979.672 28.115.692 0,036 

201

2 

786.282.517 29.007.003 0,037 

201

3 

823.044.428 32.308.991 0,039 

201

4 

800.107.336 34.305.903 0,043 
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Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/.(05.09.2016) 

Tablo 3’te görüldüğü gibi turizm gelirlerinin GSYİH içerisinde payı %4-5 civarında yer 

almaktadır.  Turizm gelirlerinin GSYİH içerisindeki payı 2002 yılında %5,4, 2015 yılında 

%4,4 ve 2009 yılında %4,1 olarak gerçekleşmektedir. 2005-2007 yılları arasında bir daralma 

içerisine giren turizm gelirleri 2007 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan 

planlar sonucunda yeniden artış sağlanmıştır.  

Yaşanan ekonomik krizlerden turizm sektörünün de etkilendiğini, tablodaki verilerden 

görmek mümkündür. Zira 2008 küresel ekonomik kriz nedeniyle GSYİH bir önceki yıla göre 

%16,8 oranında, turizm gelirleri ise %1,3 oranında azalmıştır. Ancak turizm gelirlerinin 

GSYİH içerisindeki payı aynı dönemde artmıştır. Ekonomik krizlerin gerçekleştiği 

dönemlerde, ekonomide yaşanan daralmalara rağmen turizm gelirlerin GSYİH içerisindeki 

payı genel olarak yükselmektedir (Bozgeyik ve Yoloğlu, 2015: 632). Benzer bir sonuç 2015 

yılında da gerçekleşmiştir. 

Tablo 4: Türkiye’nin Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri İçindeki Payı (Bin $) 

Yı

llar 

İhracat 

Gelirleri 

Turizm 

Gelirleri 

İhracat Geliri 

İçindeki Pay 
20

02 

36 059 089 12.420.519 0,34 

20

03 

47 252 836 13.854.868 0,29 

20

04 

63 167 153 17.076.606 0,27 

20

05 

73 476 408 20.322.112 0,28 

20

06 

85 534 676 18.593.951 0,22 

20

07 

107 271 

750 

20.942.500 0,20 

20

08 

132 027 

196 

25.415.067 0,19 

20

09 

102 142 

613 

25.064.482 0,25 

20

10 

113 883 

219 

24.930.997 0,22 

20

11 

134 906 

869 

28.115.692 0,21 

20

12 

152 461 

737 

29.007.003 0,19 

20

13 

151 802 

637 

32.308.991 0,21 

20

14 

157 610 

158 

34.305.903 0,22 

20

15 

143 838 

871 

31.464.777 0,22 

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ (05.09.2016) 

Tablodaki verilerde görüldüğü üzere, Türkiye’nin ihracat geliri içerisinde turizm 

sektörünün önemli bir payı vardır. İhracat geliri içerisinde  %34 ile %19 arasında yer alan 

turizm gelirleri 2009 yılına kadar sürekli azalmıştır. 2009 yılında sonra ise %25 ile %19 

aralığında dalgalanma göstermiştir. 

 

 

Tablo 5: Turizm Sektörünün Gelir Gider Dengesi (Bin $) 

201

5 

719.966.640 31.464.777 0,044 

http://www.tuik.gov.tr/.(05.09.2016)
http://www.tuik.gov.tr/
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Y

ıllar 

Tu

rizm Geliri 

T

urizm 

Gideri 

Net 

Turizm 

Geliri 

Turiz

m Gelirinde 

Değişim (%) 

Turiz

m Giderinde 

Değişim (%) 

Net 

Turizm 

Gelirinde 

Değişimi(%) 2

003 

13 

854 866 

2 

424 827 

11 

430 041 

11,5 29,0 - 

2

004 

17 

076 606 

2 

954 459 

14 

122 150 

23,3 21,8 23,6 

2

005 

20 

322 112 

3 

394 602 

16 

927 509 

19,0 14,9 19,9 

2

006 

18 

593 951 

3 

270 947 

15 

323 003 

-8,5 -3,6 -9,5 

2

007 

20 

942 500 

4 

043 283 

16 

899 218 

12,6 23,6 10,3 

2

008 

25 

415 067 

4 

266 197 

21 

148 870 

21,4 5,5 25,1 

2

009 

25 

064 482 

5 

090 440 

19 

974 041 

-1,4 19,3 -5,6 

2

010 

24 

930 997 

5 

874 520 

19 

056 777 

-0,5 15,4 -4,6 

2

011 

28 

115 692 

5 

531 486 

22 

584 208 

12,8 -5,8 18,5 

2

012 

29 

007 003 

4 

593 390 

24 

413 612 

3,2 -17,0 8,1 

2

013 

32 

308 991 

5 

253 565 

27 

055 427 

11,4 14,4 10,8 

2

014 

34 

305 903 

5 

470 481 

33 

758 863 

9,3 4,1 24,8 

2

015 

31 

464 777 

5 

698 423 

30 

894 947 

-8,3 4,2 -8,5 

Kaynak: Tuik, (03.10.2016) 

Tablodan da anlaşıldığı üzere kriz dönemlerinde bir önceki yıllara göre turizm net 

gelirleri azalmış ve bunun sonucunda gelir gider dengesi bozulmuştur.  Turizm net gelirinde 

2006’da %9,5, 2009’da %5,6, 2010’da %4,6 ve 2015’te %8,5 oranında bir önceki yıla göre 

azalma olmuştur.  

Turizm hareketlerinden kaynaklanan gelir-gider akımı ülkeler arası döviz transferi 

sağlayarak ulusal gelirleri artırıcı rol oynamaktadır. Gelen turistlerin konaklama, yeme, içme, 

ulaştırma, eğlence, yarışma veya bilimsel toplantılar gibi gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla gerçekleştirdikleri harcamalar ev sahibi ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır (Kar vd.,  

2004: 96).  

Tablo 6: Turizm Gelirlerinin Dış Ticaret Açıklarını Kapama Payı (Bin $) 

Yı

llar 

Dış Ticaret Açığı 

(DTA) 

Turizm 

Geliri 

Turizm Gelirlerinin 

DTA Kapama payı (%) 
20

02 

15.494.708 12.420.519 80 

20

03 

22.086.856 13.854.868 63 

20

04 

34.372.613 17.076.606 50 

20

05 

43.297.743 20.322.112 47 

20

06 

54.041.498 18.593.951 34 

20

07 

62.790.965 20.942.500 33 

20

08 

69.936.378 25.415.067 36 

20

09 

38.785.809 25.064.482 65 

20

10 

71.661.113 24.930.997 35 

20

11 

105.934.807 28.115.692 27 

20

12 

84.066.659 29.007.003 35 
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20

13 

99.858.613 32.308.991 32 

20

14 

84.508.918 34.305.903 41 

20

15 

63.268.398 31.464.777 50 

Kaynak: http://www.tursab.org.tr (05.09.2016) 

 Tablo 6’de görüldüğü gibi turizm gelirleri, dış ticaret açığının kapanmasında önemli 

rol oynamaktadır. 2000 ve 2001 krizlerden sonra uygulanan istikrar programı neticesinde dış 

ticaret açığı azalırken turizm gelirlerinde artış olmuştur. Bu durum turizm gelirlerinin dış 

ticaret açığını kapatma payını artırmıştır. Dış ticaret açığının düşürmek için; turizm 

çeşitliliğini artırmak, turizm dönemini yılın tüm aylarına yaymak ve orta gelir düzeyine sahip 

turistlerle birlikte yüksek gelirli turist gruplarının da gelmesini sağlamak önem arz etmektedir. 

Ayrıca otellerde “her şey dahil” sistemi yerine turistlere farklı harcama alternatifleri, 

konaklama süresinin uzatılması ve turizm arzının doğru reklamla doğru hedeflere 

pazarlanması sürdürülebilir turizm politikası uygulamak açısından avantaj sağlayacaktır 

(Bozgeyik ve Yoloğlu, 2015: 631). 

Tablo 9: Turizm İşletmeli Belge ve Turizm Yatırım Tesislerin Tesis, Oda ve Yatak Kapasiteleri 

 Turizm İşletmeli Belge Turizm Yatırım Tesisleri 

Yılla

r 

T

esis 

O

da 

Yat

ak 

T

esis 

Oda Yatak 

2002 2

124 

19

0327 

396

148 

1

138 

10297

2 

222876 

2003 2

240 

20

2339 

420

697 

1

130 

11189

4 

242603 

2004 2

357 

21

7664 

454

290 

1

151 

11888

3 

259424 

2005 2

412 

23

1123 

483

330 

1

039 

12800

5 

278255 

2006 2

475 

24

1702 

508

632 

8

69 

12332

6 

274687 

2007 2

514 

25

1987 

532

262 

7

76 

11254

1 

254191 

2008 2

566 

26

8633 

567

470 

7

72 

11348

7 

258287 

2009 2

625 

28

9383 

608

765 

7

54 

10311

9 

231456 

2010 2

647 

29

9621 

629

465 

8

77 

11477

1 

252984 

2011 2

783 

31

9319 

668

829 

9

22 

12236

4 

267900 

2012 2

870 

33

6447 

706

019 

9

60 

12659

2 

273877 

2013 2

982 

35

7440 

749

299 

1

056 

13992

8 

301862 

2014 3

131 

38

4454 

807

316 

1

117 

14564

8 

309556 

Kaynak: http://www.tursab.org.tr/ (07.09.2016) 

Tablo 9’da görüldüğü üzere hem turizm işletmeli belge sayısında hem de turizm 

tesislerinde artış söz konusudur. Turizm yatırımları artırılması ile tesis, oda ve yatak sayısı 

artırılmıştır. 

2001-2013 yıllarını kapsayan Sekizinci ve Dokuzuncu beş yıllık kalkınma planların 

yapılması doğrultusunda turizmin pazarlanmasına önem verilmesi, sit ve tarihi alanların 

korunması ve güzelleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu sektörde ülkenin rekabet gücünün 

artırılması, KOBİ’lere destek verilmesi ve turizm çeşitlenmesi (golf, sağlık, inanç, kış, dağ, 

termal, yat, kongre ve eko) gibi hedefler arasında olduğu görülmektedir. Son olarak kalkınma 

planları doğrultusunda turizm sektörü mevsimsel dalgalanmalardan arındırmak, sürdürülebilir 

http://www.tursab.org.tr/
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turizm politikası uygulamak, sektörün sağlıklı ve uzun vadeli olmasını sağlamak gibi hedefler 

karar vericilerin önceliği haline gelmiştir(İTO, Türkiye’de Turizm Ekonomisi, 2007).  

Tablo 10: Turizm Sektöründe İstihdam (Bin Kişi) 

Yıll

ar 

Doğ

rudan 

İstihdam 

Yıll

ık Değişim 

Dol

aylı 

İstihdam 

Dol

aylı + 

Doğrudan 

İstihdam* 

Tür

kiye’de 

Toplam 

İstihdam** 

Pa

y (%) 

200

5 

474  1.2

60 

1.73

4 

19.6

33 

8,8 

200

6 

488 2,9

5 

1.1

99 

1.68

7 

19.9

33 

8,5 

200

7 

435 -

10,86 

1.2

52 

1.68

7 

20.2

09 

8,3 

200

8 

458 5,2

9 

1.2

83 

1.74

1 

20.6

04 

8,4 

200

9 

451 -

1,53 

1.3

73 

1.82

4 

20.6

15 

8,8 

201

0 

458 1,5

5 

1.1

52 

1.61

0 

21.8

58 

7,4 

201

1 

487 6,3

3 

1.3

67 

1.85

4 

23.2

66 

8,0 

201

2 

507 4,1

1 

1.3

08 

1.81

5 

23.9

37 

7,6 

201

3 

531 4,7

3 

1.4

50 

1.98

1 

24.6

01 

8,1 

201

4 

580 9,2

3 

1.5

50 

2.13

0 

25.9

33 

8,2 

201

5 

614 5,8

6 

1.5

96 

2.21

0 

26.6

21 

8,3 

Kaynak: **TUİK(10.10.2016), ** (Çit, M., 2016). 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, son 10 yılda sektörün istihdama etkisi artmıştır.Turizm 

sektörünün 2015 yılı itibariyle doğrudan istihdama katkısı 614 bin iken dolaylı istihdama 

katkısı 1 milyon 596 bin kişi olmuştur. Bunun sonucunda Türkiye’de turizm sektörü dolaylı 

istihdamı, doğrudan istihdama göre daha çok etkilemektedir. 

Emek yoğun niteliği taşıyan turizm sektörü, istihdamı hem doğrudan hem de dolaylı 

olarak etkilemektedir. Turizm sektörü, turistik tüketim harcamaları ile sadece milli geliri 

artırarak istihdama katkı sağlamaz, aynı zamanda ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını 

sağlayan yeni yatırımların gerçekleşmesini de sağlamaktadır  ( Tutar vd., 2013:16-18). 

Turizm sektörü; konaklama, yeme-içme, perakende, ulaştırma, kültürel sportif ve 

eğlence alanlarında doğrudan istihdam sağlarken, seyahat, kamu harcamaları ve çeşitli mal ve 

hizmetlerin satın alımlarında dolaylı istihdam sağlar (Şit, 2016: 8). 

Tablo 11: Gelen Yabancı Turistlerin Milliyetlerine Göre Karşılaştırılması* 

Milli

yet 

Yıllar Milliyet Pay (%) % 

Değişim 

Oranı  2014 2015 2014 2015 2015/

2014 
Alma

nya 

5 250 

036 

5 580 

792 

14,25 15,40 6,30 

Rusy

a 

4 479 

049 

3 649 

003 

12,16 10,07 -18,53 

İngilt

ere 

2 600 

360 

2 512 

139 

7,06 6,93 -3,39 

Gürc

istan 

1 755 

289 

1 911 

832 

4,76 5,27 8,92 

Bulg

aristan 

1 693 

591 

1 821 

480 

4,60 5,03 7,55 

Holla

nda 

1 303 

730 

1 232 

487 

3,54 3,40 -5,46 

İran 1 590 

664 

1 700 

385 

4,32 4,69 6,90 

Kaynak: http://www.kultur.gov.tr, 26.10.2016) 

http://www.kultur.gov.tr/
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*Ülkeler arasından ülkemize 1 milyondan fazla turist gönderen ülkeler seçilmiştir. 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, Almanya Türkiye’ye turist gönderen ülkeler arasında 

birinci sırada yer almaktadır. Almanya’yı, Rusya ve İngiltere takip etmektedir. 2015 yılında 

Rusya, İngiltere ve Hollanda’dan gelen ziyaretçi sayısı azalırken, diğer ülkelerden ve özellikle 

Gürcistan’dan gelen ziyaretçi sayısı ise artmıştır.  

Tablo 12: Ülkelere Göre Ziyaretçi Sayısı ve Turizm Geliri                                                                  

 

S

ıra 

 

Ülke 

Ziyaretçi 

Sayısı (Bin) 

Turizm Geliri 

(Milyon $) 

 

Ülke 

 

S

ıra 
2

013 

2

014 

2

013 

20

14 
1 Fransa 8

3 633 

8

3 700 

1

72 901 

17

7 240 

A.B.D 1 

2 A.B.D 6

9 995 

7

4 757 

6

2 565 

65 

187 

İspanya 2 

3 İspanya 6

0 675 

6

4 995 

5

1 664 

56 

913 

Çin 3 

4 Çin 5

5 686 

5

5 622 

5

6 683 

55 

402 

Fransa 4 

5 İtalya 4

7 704 

4

8 576 

5

1 797 

50 

815 

Makao 

(Çin) 

5 

6 Türkiye* 3

9 226 

4

1 415 

4

3 912 

45 

545 

İtalya 6 

7 Almanya 3

1 545 

3

3 005 

4

1 028 

45 

262 

İngiltere 7 

8 İngiltere 3

1 064 

3

2 613 

4

1 279 

43 

326 

Almany

a 

8 

9 Rusya 2

8 356 

2

9 848 

4

1 780 

38 

437 

Tayland 9 

1

0 

Meksika 2

4 151 

2

9 091 

3

8 934 

38 

376 

Hong 

Kong (Çin) 

1

0 
1

1 

Hong Kong 

(Çin) 

2

5 661 

2

7 770 

3

2 309 

34 

306 

Türkiye 1

1 

Kaynak: UNWTO, 26.10.2016 

*Türkiye’ye ait veriler TUİK’ten alınmıştır. 

Türkiye, 2013 yılında 39 milyon 226 bin ve 2014 yılında 41 milyon 415 bin kişiye ev 

sahipliği yaparak dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 6. sırada yer almıştır. Turizm 

geliri açısından ise 2013 yılında 32 milyar 309 milyon dolar, 2014’te 34 milyar 306 milyon 

dolar kazanç sağlayarak dünyada en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 11. sırada yer 

almıştır.  

SONUÇ 

Bu çalışmada 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de turizm sektörünün ülke ekonomisi 

içindeki yeri ve önemi, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri açısından mevcut 

durumu incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Turizm sektörü; yüksek döviz geliri sağlaması, dış ticaret dengesini iyileştirmesi ve 

istihdama çeşitli alanlarda fırsatlar sunması nedeniyle ekonomik gelişme ve kalınma açısından 

büyük önem arz etmektedir. 

Dünya Turizm Örgütü (WTO)’nun 2014 yılı verilerine göre Türkiye, dünyada en çok 

ziyaret edilen ülkeler arasında 6. sırada, en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 11. 

sırada yer aldığı görülmüştür.  
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İncelen dönem itibariyle Türkiye’nin turizm geliri, ziyaret eden turistlerin sayısı 

yaklaşık olarak iki kat daha fazla artış göstermiştir. Benzer şekilde turizm giderlerinde ve yurt 

içinde ikamet edip yurt dışını ziyaret eden vatandaşların sayısında da bir artış sağlanmıştır. 

Turizm sektöründe istihdam da doğrudan ve dolaylı olarak artmıştır. Toplam istihdam 

içerisindeki payı yaklaşık olarak %8 civarında olduğu tespit edilmiştir. 

Türkiye’yi en çok ziyaret eden ülkeler arasında Almanya, Rusya ve İngiltere yer 

almıştır. Türkiye 2015 yılında önceki dönemler nazaran turizm sektöründe iyi bir performans 

sergilemediği görülmüştür. Bu duruma, bölgede yaşanan siyasal süreçler sebep olarak 

gösterilebilir. 

Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’nin turizm çeşitliliği ve potansiyeli 

açısından dünyada önemli bir konuma sahiptir. Bunlar sırasıyla; Sağlık ve termal, kış, yayla, 

mağara, av, kongre, golf, yat, ipek, inanç, hava, dağcılık, akarsu-rafting, su altı dalış ve kuş 

gözlemciliği gibi alternatif turizm olanaklarıdır.  

Son olarak Türkiye turizm geliri GSMH içinde yaklaşık %4-5 gibi bir paya sahip iken 

dış ticaret açıklarını kapamada oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. 
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ÖZET: Günümüzde yöre halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılama 

amacıyla kurulmuş olan belediyelerin bu fonksiyonları ne derece yerine 

getirebildiği farklı bakış açılarıyla sorgulanmaktadır. Söz konusu sorgulama 

alanlarından birisi de merkezine bireyin/toplumun insan onuruna yaraşır yaşam 

standartlarına kavuşturulması mottosunun yerleştirildiği sosyal hizmetler ve sosyal 

belediyecilik uygulamalarıdır. 

Sosyal belediyecilik kavramı, küreselleşme ve Avrupalılaşmanın sürükleyiciliğinde 

yerelleşen sosyal devlet kavramının vatandaşa daha yakın olan yerel yönetimler 

üzerinde yeniden inşa edilmesi olarak karşımıza çıkmıştır.  

Bu süreçte yerel yönetimlerin söz konusu kavramın içini nasıl doldurdukları, neler 

yapmaları gerektiği ve yaptıkları uygulamalar bir yerel yönetim birimi olan 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi örneği üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma 

neticesinde sosyal belediyecilik kavramının dar bir kapsamda ele alındığı, belediye 

bütçesinden yeterli payı alamadığı, sosyal belediyecilik uygulamaları konusunda 

nitelikli personel istihdamına daha fazla yer verilmesinin gerekliliği, sosyal 

belediyecilik ve sosyal hizmet faaliyetlerine belediye faaliyet raporlarında 

yeterince yer verilmemesi birer sorun olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Avrupalılaşma, Sosyal Belediyecilik, Sosyal 

Hizmet,  

 

IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND EUROPEANIZATION 

SOCIAL MUNICIPALITY IN TURKEY: A SAMPLE OF BALIKESIR 

METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 

ABSTRACT:Today, local municipalities established to meet the local needs of 

people with different perspectives can be questioned to what extent these functions. 

One of the central field of inquiry concerned the individual/ society worthy of 

human dignity attaining the living standards of social services, where the motto and 

the social municipal applications. 

Social municipality concept of globalization and Europeanization is localized 

closer to the citizens of the welfare state concept sweeping as rebuilding on local 

governments has emerged. 

In this process, local governments how to fill their concept is concerned, what they 

should do, and their applications are Balıkesir Municipality, a local government 

unit is evaluated through the sample. Working as a result of which dealt with a 

narrow scope of social municipality concept, did not receive an adequate share of 

the municipal budget, more space given the necessity of qualified personnel 

employed in social municipal applications, not enough space given in social 

municipality and the municipal annual report on social service activities were seen 

as a problem. 
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GİRİŞ 

Türkiye, özellikle 1980’lerden bugüne ciddi ve etkileri yaşamın her alanında hissedilen bir 

değişim ve dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin önemi süreç 

sonunda ortaya çıkardığı/çıkaracağı yeni yapılardan kaynaklanmaktadır. Söz konusu değişim 

ve dönüşüm sürecinde karşılaşılan ve çalışmaya konu olan sosyal belediyecilik kavramı ise 

öncesinde ulus devlet düzeyinde sürdürülen refah devleti politikalarının dönüştürülerek yerel 

yönetimler üzerinde farklı bir tarzda yeniden inşa edildiği bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır 

Bu sürecin sebepleri, etkileri, olumlu ve olumsuz sonuçları çok boyutlu yapısı içinde 

akademik çevrelerde kapsamlı tartışmalara konu olmaktadır. Bu tartışmaların bir boyutu da 

sosyal belediyecilik kavramının ortaya çıkışının kamu yönetiminde yerelleşme eğilimleriyle 

olan ilişkisidir. Dolayısıyla bir sonuç olarak değerlendireceğimiz sosyal belediyecilik 

kavramının temel dinamiğinin yerelleşme eğilimleri ve bu eğilimin içerisinde önemli bir yer 

tutan Küreselleşme ve Avrupalılaşma süreçleri olduğu değerlendirilmektedir. 

Tartışmanın önemi bu eğilimin ortaya çıkmasının nedenleri kadar yol açacağı sonuçlardan 

kaynaklanmaktadır. Çalışmada kamu yönetiminde yaşanan yerelleşme sürecinin dinamikleri 

olarak küreselleşme ve Avrupalılaşma kavramları üzerinde durulurken bu süreçte sosyal 

devlet/kalkınma/hizmet kavramlarının yerel yönetimler üzerinde yeniden inşa edilmesi 

incelenecektir. 

2. YERELLEŞME VE DIŞ DİNAMİKLERİ: KÜRESELLEŞME VE 

AVRUPALILAŞMA
22

 

Tüm dünyada özellikle 1980’li yıllardan itibaren meydana gelen ekonomik ve sosyal yapıdaki 

değişimler neo-liberal söylem adı ile ülke kamu yönetimleri üzerinde değişim yönünde önemli 

baskılar yaratmıştır. Bu baskıların önemli bir kısmı geçmişte bir takım olumlu etkileri olsa da 

artık kamu hizmetlerinin tek merkezden planlanması ve yürütülmesinin sürdürülemez olduğu 

iddiası ile merkeziyetçi yapılar üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Bu süreç aynı zamanda küreselleşme olgusunun biçimlendirdiği yerelleşme, bölgeselleşme, 

ulus-devletin dönüşümü, özelleştirme, katılımcı ve demokrasi gibi kavramlar çerçevesinde 

yerel yönetimlerin güçlendirilmesini ve yeniden yapılandırılmasını da gündeme getirmektedir 

(Ökmen, 2006: 44). Bu amaçla son yıllarda uluslararası kuruluşların ve gelişmiş ülkelerin; 

yerelleşme, adem-i merkeziyetçi yapılanma, yerel demokrasi, sivil toplum kuruluşlarının yerel 

politika oluşturma sürecine katılımı ve yönetişim gibi kavramları özellikle öne çıkardıkları 

görülmektedir (Ökmen ve Canan, 2009: 145). 

                                                           
22

 Avrupalılaşma süreci, AB politikalarının ilk kez tanımlandığı ve ardından ulusal ve ulus altı düzeyde söylem, 
kimlik, siyasi yapılar ve kamu politikalarının parçası haline gelen, resmi ve gayri resmi kuralların, prosedürler, 
politika paradigmaları, stiller, iş yapma biçimleri, paylaşılan inançlar ve normların inşa edildiği, yayıldığı ve 
kurumsallaştığı süreçleri belirtmektedir (Radaelli, 2000: 4). 
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Yerel yönetimlerin demokratik doğası konusunda sahip olunan olumlu görüşün de 

yerelleşmeyi bu anlamda desteklediği bilinmektedir. Genel olarak yönetsel ölçek ne kadar 

küçükse doğrudan demokrasi uygulamasının ve dolayısıyla gerçek demokrasinin o kadar 

mümkün olduğu düşünülür (Güler, 2011: 280). 

Yerelleşme, siyasal, yönetsel, finansal yetki ve sorumluluğun ulus-altı siyasal ve yönetsel 

birimlere aktarılması sürecini anlatmaktadır (Özel, 2007: 183). Merkezi hükümet 

kuruluşlarından taşraya ve alt bağlı birimlere, sivil toplum örgütlerine, özel, özerk ya da yarı 

özerk kuruluşlara yetki, kaynak ve sorumluluk aktarımını öngören yerelleşme politikalarının 

(Gül ve Özgür, 2004: 162) Türkiye’ye en önemli yansıması, öteden beri dile getirilen ve AB 

üyelik sürecinin de desteklediği yerel yönetim reformunun gerçekleştirilmesine olanak 

tanımış olmasıdır. 

Türkiye’de yaklaşık bir buçuk asırlık bir geçmişe sahip olan yerel yönetimler doğuşundan 

özellikle 2000’li yıllara kadar merkezi yönetimin baskısı ve denetimi altında kalarak hep 

ikincil planda değerlendirilmiştir. Türkiye’de yerel yönetimlerin tabir yerindeyse farkına 

varılması ve bu alanda bir kıpırdanmanın başlaması ancak 1960’dan sonra başlamaktadır. Bu 

yıllar yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi yönünde adımlar atılmış, yerel yönetimlerin 

özerkliği ve güçlü kurumlar olmaları yönünde gerekli yasaların çıkarılması konuısunda 1961 

Anayasasında bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin, 1963 yılında anayasanın çizdiği 

çerçeve içinde yasayla, eskiden meclis üyeleri tarafından seçilen belediye başkanlarının tek 

dereceli çoğunluk usülüne göre seçilmesi uygulamasına geçilmiştir. 1970’li yıllarda ise 

merkezi iktidara farklı, yerel yönetimlere farklı siyasal görüşteki partilerin hakim olması yerel 

yönetimler üzerindeki sıkı vesayet denetimini tartışmaya açmıştır (Adıgüzel, 2009: 413-414). 

Bu dönem aynı zamanda aşırı göçle büyüyen büyük kentlerin yerel yönetim sorunlarının da 

gündeme geldiği dönemdir. 1980-90’lı yıllarda ise şeffaflık, katılım, sivil toplum, yeni kamu 

yönetimi, yönetişim, sürdürülebilir gelişme gibi kavramlar kamu yönetiminin diğer 

alanlarında olduğu gibi yerel yönetimler bağlamında da gündeme gelmeye başlamıştır 

(Arıkboğa, 2007: 45).      

Ülkemizde yerelleşme ve yerel yönetimlerin gelişimi açısından 2000’li yıllar önemli 

değişimleri barındırmaktadır. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda belirtilen 

subsidiarite ilkesinin yoğun olarak tartışıldığı, 2003 yılında ortaya Kamu Yönetimi Temel 

Kanunu adlı bir yasanın çıkıp iki yıl boyunca tartışılıp geri düştüğü ancak içerisindeki bazı 

hükümlerin 2005 yılında çıkarılan yerel yönetim yasalarında yer aldığı, Köy Kanunu dışında 

tüm yerel yönetim yasalarının değiştiği, 1980’den bu yana söylenen, yapı ve işleyişte yönetsel 

zihniyet değişiminin hukuksal boyutlara ulaştığı yıllar olmuştur (Güler, 2011: 9-10). 

58. hükümetin 22 Kasım 2002 tarihli hükümet programında yer alan “Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı'nda belirtildiği gibi, merkezi idarenin görev ve yetkileri tek tek 

belirlenecek ve bunun dışında kalan tüm görevler yerel yönetimlere bırakılacaktır. Bu 

çerçevede, merkezi idare politika belirleme, standart oluşturma, denetleme ve eğitim 

faaliyetlerinden sorumlu olacak, uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynaklar yerel 

yönetimlere devredilecektir” ifadeleri hükümetin 3 Ocak 2003 tarihli Acil Eylem Planı’nda, 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3362 
 

Yerel Yönetimler Reformu’na ilişkin kanun tasarısının bir yıl içerisinde hazırlanacağı 

öngörüsüyle daha somut hale gelmiş,
23

 akabinde hızlı bir yasalaşma süreci başlamıştır. 

Bu alanda yapılan düzenlemeler, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu (2004), 5393 

sayılı Belediye Kanunu (2005), 5302 sayılı İl Özel İdareleri (İÖİ) Kanunu (2005), 5355 sayılı 

Mahalli İdareler Birlikleri Kanunu (2005) ve 5779 sayılı İÖİ ve Belediyelere Genel Bütçe 

Gelirlerinden Pay Ayrılması Hakkında Kanun (2008) ve son olarak 6360 sayılı On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması Hakkında Kanun (2012) olarak göze 

çarpmaktadır.
24

 

Yerelleşme sürecinin ve içerisinde göze çarpan bu gelişmelerin özellikle 20. yüzyılın son 

çeyreğinden itibaren etkilerini hissettiren ekonomik, kültürel ve siyasi/idari düzeylerde 

yoğunlaşan küreselleşme süreçleri ve ülkemiz adına 1990’ lı yılların sonunda yeniden hız 

kazanan ve 2000’li yıllarda tam üyelik müzakereleriyle çok daha belirginleşen Avrupalılaşma 

süreciyle ilişkisi bilinmektedir. Bu ilişki beraberinde yönetime katılma, demokratik yönetim, 

siyaset- yönetim dengesinin yeniden kurulması, özerkleşme ve yerelleşme, yönetişim, optimal 

hizmet sunumu gibi kavramlar yanında özerkleşme ve yerelleşme kavramlarını da gündeme 

getirmiştir (Parlak, 2007: 5- 11). 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir kullanıma sahip olan 

küreselleşme kavramı ekonomik, kültürel ve siyasal/yönetsel alanlarda sınırlamaların 

kaldırılarak bu alanların hızlı ve çok yönlü bir biçimde etkileşime girmesini ve iç içe 

geçmesini anlatmaktadır (Özel, 2007: 177-179). 

Küreselleşmeye göre nispeten daha yakın bir dönemde ortaya çıkan ancak etkileri göz ardı 

edilemeyecek kadar önemli olan diğer bir kavram ise Avrupalılaşma (Europeanisation) 

sürecidir. 

Özellikle 1990’ların sonlarından itibaren gittikçe popüler hale gelen kavram, çeşitli disiplinler 

içinde kendine geniş bir kullanım alanı bulmuştur. En genel anlamıyla Avrupalılaşma, AB’nin 

siyasal, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin zaman içinde ve birbirini etkileyen çeşitli 

mekanizmalar yoluyla yerel söylem, kimlik, siyasal yapı ve kamusal politikaların bir parçası 

haline geldiği bir süreci ifade etmektedir (Okçu, Aktel ve Kerman, 2007: 44; Kösecik, 2004: 

12). Dolayısıyla ulus üstü bir organizasyon olarak Avrupalılaşma süreci üye ve/veya üyelik 

hedefindeki devletlerin siyasal/yönetsel yapılarını ve kamu politikalarını topluluğun 

normlarıyla uygun biçimde dönüştürülmesini beraberinde getirmektedir. Nitekim topluluk 

normları içerisinde adem-i merkeziyetçi yaklaşımların, yerelleşme eğilimlerinin ve yerel 

aktörlerin daha fazla öncelenmesini içeren düzenlemelerin önemli yer tuttuğu bilinmektedir.          

                                                           
23 İlgili tasarıda yerel yönetimlerin güçlendirilmesi üzerinde de durulmuş bu çerçevede bakanlıkların ve 
bağlı ve ilgili kuruluşların politika belirleme, standart oluşturma, denetleme ve eğitim faaliyetleri 
dışındaki uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynakların Valilikler ve İl Özel İdareleri ağırlıklı olmak 
üzere mahalli idarelere devri öngörülmüştür.  
24 Yerel yönetimlere ilişkin en yoğun dönemin 2004 ve 2005 yıllarında yaşandığı ülkemizde bu alanda 
2012 tarihli 6360 sayılı yasa ayrı bir öneme sahiptir. Kamuoyunda “bütünşehir yasası” olarak da bilinen 
yasa mevcut ve yeni kurulan büyükşehir belediyelerinin yetki sınırlarını ilin mülki sınırlarıyla eşitlemesi 
ve bu alanlarda il özel idarelerini kaldırması son derece önemli bir değişiklik olarak göze çarpmaktadır.      
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Bu süreçte ülke yönetimlerinin giderek artan bir şekilde küreselleşme ve Avrupalılaşmanın 

etkileriyle yüzleşmesi özellikle ülke içinde kamu politikalarının küresel baskılarla 

şekillenmeye çalışılmasını beraberinde getirmiştir. Bu baskıların bürokrasileri özellikle yapı, 

büyüklük, kapsam, özerklik ve hesap verebilirlik açılarından etkileyerek değişime zorladığı 

(Welch ve Wong, 2001: 373), süreci iyi anlama ve olabildiğince uyum sağlayabilme/kontrol 

edebilme konusunda kamu yöneticilerine büyük sorumluluklar yüklediği görülmektedir 

Nitekim “değişimin yönetimi için yönetimin değişimi” sloganıyla yola çıkılan 2003 yılında 

iktidar partisinin sivil toplumu güçlendirme ve yerelleşme yoluyla yeni değerleri gündeme 

getirdiği, etkin, etkili, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, saydam ve olabildiğince 

yerel bir yönetim anlayışının, kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön 

plana çıktığı görülmüştür. Bu dönemde gerçekleştirilen ve kamu yönetiminde bütüncül bir 

değişimi öngören reformlar çerçevesinde gerçekleştirilen Belediye, Büyükşehir Belediye 

Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve bu düzenlemelere çerçeve oluşturan Kamu Yönetimi 

Temel Kanunu, merkez- yerel yönetim ilişkilerine hâkim olan geleneksel eğilimlerin yerini 

daha katılımcı ve demokratik bir kamu yönetimi anlayışına bırakması açısından önemli olmuş 

(Yılmaz, 2007: 228), bu düzenlemeler içerdikleri esaslar bakımından yerelleşmeyi dolayısıyla 

yerel yönetimlerin yetki, görev ve kaynak bakımından güçlendirilmesini sağlamaya 

çalışmıştır. 

Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nda da büyük önem verilen subsidiarite “hizmette 

yerellik” ilkesiyle ilişkili olarak yerel yönetimlerin sahip olduğu vatandaşa yakın olma ve 

yerel aktörlerle daha hızlı ve etkin işbirliği yapabilme kabiliyetleri, sosyal hizmetleri merkezi 

yönetimlere göre daha etkin ve verimli olarak yerine getirebilmeleri konusunda sosyal 

belediyecilik yaklaşımın önünü açmıştır. 

6. SOSYAL DEVLETTEN SOSYAL BELEDİYECİLİĞE GEÇİŞ 

Yönetim yazınında tam ve kapsamlı bir tanımı bulunmamakla birlikte sosyal devlet ya da 

refah devleti kavramları devletin amaçları ya da araçları üzerinden açıklanmaya 

çalışılmaktadır. (canaktan.org). Her ne kadar kesin bir tanımı olmasa da refah devletinin 

belirgin yanının düzenleyici özelliği olduğu vurgulanmaktadır (Tortop ve diğ, 2007: 491). Bu 

düzenleyici rolden yola çıkıldığında sosyal devletin kişiler ve ailelerine onurlu bir yaşama 

standardını kavuşabilmeleri ve bunu sürdürebilmeleri için gerekli kaynakları sağlamayı 

hedefleyen ve bu hedefi devletin müdahaleci ve düzenleyici mekanizmaları yoluyla 

gerçekleştirmeye çalıştığı bir yapıyı ifade ettiği görülmektedir. Dolayısıyla sosyal devlet “kişi 

ve ailelere sosyal statü ve sınıflarına bakılmaksızın sahip oldukları gelir ve mülklerinden 

bağımsız olarak minimum bir gelirin garanti edilmesi, ferdi ve ailevi krizlere yol açabilecek 

hastalık, yaşlılık, işsizlik, tabi afetler gibi belirli sosyal riskleri karşılayabilecek duruma 

getirilmeleri amacıyla piyasa güçlerinin işleyişine müdahaleleri içeren politikalar uygulayan 

devlettir (Ateş, 2009: 90). 

Ortaya çıkışı bakımından sosyal devlet kavramı 19. yüzyıldaki sanayileşme ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan işsizlik ve yoksulluk sorunlarının büyük nüfus kesimlerini ilgilendirmesi 

ve bu sorunların çözümü noktasında kurumsal sosyal refah politikalarına ihtiyaç duyulmasıyla 
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ilişkilendirilebilinir. Bu dönem aynı zamanda Keynesyen politik iktisadın da desteğini alarak 

özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendini iyiden iyiye hissettiren sosyal adaletçi refah 

devleti politikalarının temelinin atıldığı bir dönemdir (Erdoğan, 1998: 11- 13). Bu 

politikaların uygulanmasında özellikle devletin, sosyal, ekonomik ve idari regülasyonlar 

üzerinde durduğu görülmektedir. Bu çerçevede ülkelerin anayasalarına giren “sosyal devlet” 

kavramlaştırması ulusal gelirin daha adil paylaşımını vurgulayarak sosyal adaleti temine 

yönelmiştir. Sosyal devlet, sosyal adaleti sağlamak üzere, toplumsal açıdan zayıf olanlara 

yardım ederek insan onuruna yaraşır biçimde asgari geçim standardına kavuşmalarını sağlama 

yönünde hizmetler ve yardımlar sunmaya çalışmaktadır. Bu anlamda sosyal devlet/refah 

devleti, üstlendiği çeşitli hizmet ve programlarla çeşitli düzeylerde yaşayan birey ve grupların 

kapasitelerini geliştirmelerine, toplum içinde üretici olmalarına, aynı zamanda bakım 

gereksinimlerini desteklemeye ve sosyal yardım sağlamaya çalışır. Sosyal refah, değişmenin 

getirdiği yeni istek ve taleplere cevap verebilmek için ülkenin insan ve maddesel 

kaynaklarının etkili bir biçimde dinamik olmasına katkıda bulunur (Aktaş ve Genç: 2007: 84).    

Süreç içerisinde kavramın daha geniş bir perspektif kazanarak geniş toplumsal kesimleri 

kapsamasının yanında bu kapsam içerisinde kadınlar, engelliler, çocuklar ve gençler gibi 

kesimlere yönelik sosyal politikaların başat rolü oynamaya başladığı görülmektedir. 

Fakat 1970’li yıllarla birlikte ortaya çıkan sorunlar refah devleti politikalarının 

sürdürülebilirliğini tartışmaya açmış, daha önce piyasaya karşı ileri sürülen eleştiriler bu defa 

devlete yönelmiş, devletin gücü ve etkinliği sorgulanmaya başlanmıştır (Al, 2008: 13). 

Küreselleşme, Avrupalılaşma, yerelleşme eğilimleri, neo-liberal politikalar ve mali krizler 

refah devleti politikalarının bu şekilde sürdürülemeyeceğini işaret ederek sosyal refah devleti 

politikalarının dönüşümünü zorunlu kılmıştır. Bu dönüşüm söz konusu politikaların ulus 

devlet düzeyinden alınarak yerel yönetimler, merkezi hükümetçe desteklenen STK’lar gibi 

yerel aktörler üzerinde yükselmesini sağlamış dolayısıyla merkezi hükümetlerin rol ve 

fonksiyonları azaltılmıştır. Bu süreç yerel yönetimlerin söz konusu politikaları oluşturması ve 

sürdürebilmesi açısından yetki, görev ve kaynak bakımından güçlendirilmesi yanında sisteme 

gittikçe daha fazla tabi olmaya başlayan sivil toplum kuruluşlarının, alternatif sosyal 

hareketlerin ve de kamu- özel işbirliklerinin rollerinin yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir 

(Ökmen ve Özer, 2007: 37). 

Bu süreçte sosyal devletin ulusal ölçekte sosyal güvenlik ve sosyal yardım alanlarından 

çekilmeye başlamasıyla boşalan alanın özel sektör, sivil toplum ve bireysel sorumlulukların 

yerel yönetimlerin koordinasyonuyla bütünleştirildiği sosyal belediyecilik anlayışıyla 

doldurulmaya başlandığı görülmektedir. Bu çerçevede yerel yönetimler klasik belediyecilik 

işlevlerine ilaveten istihdam sağlama, meslek edindirme, iş geliştirme ve sosyal hizmet 

alanlarında daha fazla görünür olmaya başlamışlardır.  

Bu anlamda sosyal belediyecilik, belediyeyi sadece altyapı hizmetini sunan bir kurum olarak 

görmemekte, aynı zamanda belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların sosyo-kültürel 

birikimlerine fayda sağlayan, bu konuda görev ve sorumluluklar üstlenen bir kurum olarak 

ifade etmektedir. Dolayısıyla sosyal belediyeciliği idareye sosyal alanlarda planlama ve 
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düzenleme görevi atfeden, bu doğrultuda kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve 

çevrenin korunmasından işsiz ve kimsesizlere yardım edilmesi, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışmanın geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede düşünüldüğü bir oluşum olarak kabul 

etmemiz gerekmektedir (Güven ve Alan, 2016: 686). 

Bu konuda yapılabilecekleri daha da somutlaştırmak adına belediyelerce sunulan başlıca 

sosyal hizmetler ve sunulduğu kesimler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ateş, 2009: 93): 

• Çocuklara yönelik olarak; eğitime katkıda bulunulması, yeterli beslenmeye yönelik katkı 

sağlanması, sokak çocuklarının rehabilitasyonu için çalışmalar yapılması, kreş hizmetleri, 

koruyucu sağlık hizmetleri ve çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,  

• Gençlere yönelik olarak; kötü alışkanlıklar ve madde bağımlılığının önlenmesi, meslek 

edindirme yardımı, eğitim yardımı, iş edindirme çalışmaları, gençlik merkezleri kurulması, 

eğlence ve spor alanları yapılması, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesi,  

• Yaşlılara yönelik olarak; kurum bakımı, sağlık yardımı, teknik malzeme sağlanması ve 

ihtiyaca yönelik mekansal düzenlemeler, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden 

yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler 

gerçekleştirilmesi,  

• Özürlülere yönelik olarak; fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde tedavi ve bakım 

hizmetleri, günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik mekansal düzenlemeler, teknik malzeme 

yardımı, gıda, giyim, yakacak ve ulaşım hizmetlerinden yararlanmaya yönelik ayni ve nakdi 

yardımlar, meslek ve iş edindirme kursları, çeşitli sosyal-kültürel faaliyetler, 

• Yetişkinlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak; ayni ve nakdi yardımlar, fakir ve çok 

çocuklu aileleri desteklemeye yönelik yardımlar, aile eğitim merkezleri yapımı gibi hizmetler 

7. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN YASAL ALTYAPISI 

Türkiye’de sosyal belediyeciliğin yasal çerçevesin özellikle 2000’li yıllarda yerel yönetim 

reformuyla güncellenen 5393 sayılı Belediye, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ve 5302 

sayılı İl özel İdaresi kanunlarıyla oluşturulduğu görülmektedir. 5393 sayılı kanunun sosyal 

belediyeciliğe atıfta bulunan maddeleri olarak; 

Kanunun 13. Maddesinde hemşehri hukuku bağlamında herkesin belediye idaresinin 

yardımlarından yararlanma hakkına sahip olduğu, söz konusu yardımların insan onurunu 

zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunluluğu ve belediyenin, hemşehriler arasında sosyal 

ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli 

çalışmaları yapması öngörülmüştür.  

Kanunun 14. Maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları sayılırken kültür ve sanat,  

sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 

geliştirilmesi hizmetlerini yapacağı veya yaptıracağı hüküm altına alınmış, ayrıca 12.11.2012 

tarihli 6360 sayılı kanunla Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki 

belediyelere, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirilirken diğer 
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belediyelerinde mali durumları ve hizmet önceliklerine göre kadınlar ve çocuklar için 

konukevleri açabileceği belirtilmiştir. 

Diğer taraftan aynı maddede belediyenin hizmet sunum yöntemlerinin vatandaşa en yakın 

yerlerde ve en uygun yöntemleri içermesi hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar 

gelirlilerin durumuna uygun yöntemlerin uygulanması hükme bağlanmıştır  

Kanunun 15. Maddesi (m) bendinde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men 

edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda 

bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara 

vereceği hükmü düzenlenmiştir. 

Aynı maddenin (s) bendinde belediyenin sosyal hizmet projelerine İçişleri Bakanlığının onayı 

ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis 

edebileceği belirtilmiştir. 

Belediye başkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği 38. Maddede ise Belediye başkanının 

bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanması, engellilere yönelik hizmetleri 

yürütmesi ve engelliler merkezini oluşturması hükme bağlanmıştır. 

Kanunun belediyenin giderlerinin sayıldığı 60. Maddesi (i) bendinde gider kalemleri arasında 

dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar 

belirtilmiştir. 

Kanunun belediye hizmetlerine gönüllü katılımın düzenlendiği 77. Maddesinde ise belediye; 

içerisinde sosyal hizmet ve yardımın da kanunda sayılan çeşitli alanlarda yaşlılara, kadın ve 

çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede 

dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak 

amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayacağı hükme bağlanmıştır 

(5393 sayılı Belediye Kanunu). 

Sosyal belediyecilik alanında yerel yönetimler arasında koordinasyonun önemi ve 

sürekliliğinin sağlanması bakımından 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda da bu 

konuda bir takım düzenlemelerin varlığı görülmektedir.    

Kanunun, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev sorumluluklarının düzenlendiği 7. Maddesi 

(v) bendinde, yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü 

sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmesi, geliştirmesi ve bu amaçla sosyal tesisler kurması, 

meslek ve beceri kazandırma kursları açması, işletmesi veya işlettirmesi hükme bağlanmıştır. 

5216 sayılı kanunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenen, Belediye başkanının ” 

bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanması, engellilere yönelik hizmetleri 

yürütmesi ve engelliler merkezini oluşturması” hükmüne yeniden yer verildiği büyükşehir 

belediyesinin gider kalemleri arasında “dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile 

engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar”a yeniden yer verildiği görülmektedir. 
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Tüm bunlara ilave olarak 5216 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerine engellilerle ilgili 

bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon 

hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturmaları görevi verilmiştir.  

Diğer bir yerel yönetim birimi olan İl Özel İdareleri’nin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 

5302 sayılı kanunun 6. maddesinde Büyükşehir Belediyesi olan iller dışında kültür, sanat, 

sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme 

yurtları binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 

hizmetlerin il özel idaresince verilebileceği hükme bağlanmıştır. 

Görüldüğü üzere yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik kapsamında uygulayabileceği 

araçların çeşitleri ve nitelikleri konusunda ilgili mevzuat söz konusu kurumlara geniş bir 

serbestlik tanımaktadır. 

8. SOSYAL BELEDİYECİLİĞİNİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ 

Sosyal belediyecilik geçmişten bu yana hafızalarda yer edinen altyapı hizmetleri, kaldırım ve 

yol yapan klasik belediyecilik anlayışından çok daha farklı bir yerde konumlanmaktadır. 

Dolayısıyla nitelikli bir sosyal belediyecilik anlayışının tesis edilmesi için bir takım 

problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda konuyla 

ilgili olarak görülen genel aksaklıklar ve çözüm önerileri şöyle özetlenebilir 

 Genel anlamda sosyal belediyecilik kavramının dar gelirli ve muhtaç ailelere gıda, 

giyecek, yakacak yardımı şeklinde ayni ya da asker yardımı, aceze maaş yardımı gibi parasal 

yardımlar şeklinde dar bir çerçeveye sıkıştırılması, yardım kararını gerektiren parametrelerde 

tam bir standardizasyonun olmayışı sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu kapsamda daha çok 

anlık ihtiyaca binaen gerçekleştirilen söz konusu yardımların sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma mekanizmalarıyla geliştirilen, yardımı alanın aile ve sosyal çevresinin de dikkate 

alındığı daha kapsayıcı nitelikli, sürekli ve sağlıklı bir zemine taşınması gerekmektedir.  

 Sosyal belediyecilik adına karşılaşılan diğer bir sorun ise belediyelerin kentin sosyal 

doku haritasını çıkarmamış olmaları ya da mevcudu güncelleyememeleridir. Dolayısıyla 

günümüzde belediyeler kentin aldığı göç ve kent içindeki nüfus hareketlerinin sosyal dokuda 

yol açtığı değişimleri sağlıklı şekilde izleyememektedirler. Bu sorunun en temel nedeni 

belediye yöneticilerinin bu faaliyetleri üstlendikleri diğer yetki ve sorumluluklar yanında en 

son sıralarda görmeleridir. Bu bağlamda yöneticilerin sosyal sorumluluk bilincinin 

geliştirilmesi ve sosyal dokudaki değişimlerin takip edilmesinin doğacak bir sorunun önceden 

görülebilmesini sağlayacağı düşüncesinin yerleştirilmesi gerekmektedir.  

 Nitelikli sosyal belediyecilik uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi ve iyi işleyen bir 

sistemin kurulabilmesi hususu belediyelerin insan kaynaklarını sorgulamayı gerektirmektedir.      

Bu aşamada genel olarak belediyelerde sosyal hizmetlerin planlanması, koordinasyonu ve 

uygulanmasında görev alacak sosyal planlamacı ve sosyal hizmet uzmanlarının yeterince 

istihdam edilmediği dolayısıyla nitelikli insan kaynağıyla çalışılmadığı görülmektedir. Bu 

sorun daha çok yönetimsel bir sorun olup ilgili belediyelerin insan kaynakları politikalarını 
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yeniden gözden geçirmelerini, merkezi yönetimin ise yerel yönetimler, sosyal hizmetler gibi 

program mezunlarının belediyelerde belirli oranlarda istihdamını zorunlu kılacak 

düzenlemeler yapmasını gerektirmektedir.  

 Sosyal belediyecilik alanında görülen diğer bir sorun ise her belediyenin kendine göre 

bir şeyler yapmaya çalıştığı bu alanda tüm belediyelerce referans alınabilecek, tüm 

belediyelere hitap edebilecek bütüncül bir sosyal belediyecilik modelinin geliştirilememiş 

olmasıdır. Bu durum bir yandan bölge ve yörelerin sosyolojik, ekonomik ve kültürel 

yapılarının farklı olmasının doğal bir sonucu olduğu gerçeğini ortaya koyarken diğer taraftan 

birçok belediyenin çeşitli sebeplerle (bilinç, bilgi, kaynak ve tecrübe eksikliği vb.) görmezden 

geldiği sosyal belediyeciliğin asgari kriterleri belirlenen ve fazlası belediyenin ve yörenin 

koşullarına göre şekillenen bir modelle geliştirilebileceği gerçeğini de değiştirmemektedir.  

 Bu alanda görülen bir diğer sorun ise belediyelerin sosyal hizmetlere ayırdıkları 

kaynakların bütçeleri içerisinde çok düşük oranlarda olmasıdır. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 

birkaç büyükşehir belediyesi dışında diğer belediyelerin sosyal hizmet harcamaları %1’ler 

civarında gerçekleşmektedir. Birçok belediyenin mali kaynaklarının yetersizliği ve kendi cari 

harcamalarını bile karşılayamamaları sosyal hizmetler alanını görmezden gelmelerini 

kolaylaştıran bir etki yaratmaktadır. Bu bağlamda merkezi yönetimin desteğiyle bu tür 

hizmetlerin belediyelerin kendi kaynakları yanında özel sektör kuruluşları, STK’lar ve 

gönüllü katılımlarla finanse edilmesine yönelik bir süreç geliştirilmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

 

9. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK 

UYGULAMALARI 

6360 sayılı kanunla büyükşehir statüsüne kavuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) 

hizmet sürecinde 2. yılını doldurmuştur. 20 ilçesi bulunan ve 14272 km karelik geniş bir 

coğrafyaya hitap eden, gelişmişlik sıralamasında Türkiye’de ilk on il arasında yer alan mutlu 

ve umutlu insanların yaşadığı örnek şehir olma vizyonunu benimseyen BBB’nin sosyal 

hizmet/yardım politikası bu vizyonu gerçekleştirmede faydalanacağı önemli araçlardan birisi 

konumundadır.  

BBB’nin bu konudaki örgütlenmesine bakıldığında sosyal hizmet ve yardımların Kültür ve 

Sosyal İşler Daire Başkanlığı altında yapılandırılan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce 

yürütülmekte olduğu görülmektedir. 

 Tablo.1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet/Yardımlar Örgütlenmesi 
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Kaynak: Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2014 

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün amaç ve görevleri; 

• Kent ve çevresinin sosyolojik yapısının, her türlü iktisadi ve kültürel problemlerin 

tespiti ve çözüm yollarının araştırılması için kente yönelik sosyal bilim alanında 

çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek 

• Yasalar ile sosyal hizmet alanında belediyeye verilmiş yükümlülüklerin yerine 

getirilmesini ve planlamasını yapmak bu alanda faaliyet gösteren diğer kamu 

kurum ve kuruluş, STK ve yerel yönetimler ile eşgüdüm sağlamak 

• Belediye sınırları dahilinde yaşayan düşkün vatandaşlar ile bakıma ve korunmaya 

muhtaç çocukların yeme, içme, barınma, bakım ve korunma ihtiyaçlarını gidermeye 

yönelik hizmetleri gerçekleştirmek 

• Yardıma muhtaç, yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylere (kimsesiz, yaşlı, yatağa 

bağımlı ya da engelli gibi) yardım amacı ile mobil ve sabit tedavi merkezleri 

oluşturmak bu konularda projeler geliştirmek, uygulamak  

• Şiddete maruz kalmış kadınların korunması ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik 

kadın sığınma evleri açmak 

• Engellilerin toplum içerisinde engelsiz bir yaşam sürdürmelerine yönelik her türlü 

çalışmayı ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde sürdürmek      

• Toplumal düzeyde gerçekleştirilen sosyal hizmet programlarının hedef kitleler ve 

toplum tarafından bilinir kılınıp gerekli desteklerin sağlanması amacıyla faaliyetler 

planlamak v uygulamak  

• Sosyal hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları 

takip etmek  

• İhtiyaç sahibi asker ailelerine nakdi ve ayni yardım yapmak  

• İhtiyaç sahiplerine gıda, yakacak, kırtasiye vb. yardımı yapmak, evlerini 

temizlemek, onarmak, berber, kuaför, temizlik vb. işlerini yapmak 

• Şehit aileleri, gaziler ve ailelerini her türlü eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını 

tespit etmek ve giderilmesi için gereken iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

İlgili birim tarafından gerçekleştirilen sosyal hizmet etkinlikleri;  

Firdevs Saraçoğlu Yaşlılar Bakımevi 

Sosyal ve ekonomik güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olduğu sosyal ve tıbbi incelemeler 

sonucu belirlenmiş, fiziksel ve zihinsel engeli bulunmayan, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilen 

60 yaş üzeri yaşlıların Belediye Encümen kararıyla kalabildiği, 4 katlı bir binada hizmet 

veren, 2014 yılında 7 si bayan 22’si erkek 29 kişinin kaldığı bir bakımevidir. 

Sosyal Destek Merkezi 

Kimsesiz, yalnız yaşayan, ihtiyaç sahibi veya hiçbir geliri olmayan vatandaşların sosyal, 

psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2006 yılında açılan merkezdir. 

Merkez 18-60 yaş arası ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere hizmet vermekte olup 
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toplam yatak kapasitesi 35’dir. 2014 yılında 28 kişinin kaldığı merkezde kalış süresi en fazla 

3 ay olarak öngörülmekte, merkez yetkililerinin değerlendirme raporu ve encümen kararıyla 

bu süre 3 ay daha uzatılabilmektedir.  

 

 

Sosyal Market 

Üniversite öğrencileri için hafta içi her sabah 07.00- 09.00 saatleri arasında ücretsiz sabah 

çorbası dağıtımı yapılmakta, ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik elbiselerin yıkanması ve 

ütülenerek teslim edilmesi hizmeti verilmektedir. 2014 yılında 19.327 kişiye sabah çorbası 

verildiği, 9548 üniversite öğrencisinin ise kıyafet yıkama ve ütüleme hizmetinden yararlandığı 

anlaşılmaktadır.  

Yine aynı binada vatandaşlar tarafından bağışlanan ikinci el giysiler yıkanıp ütülenerek 

ihtiyaç sahipleri tarafından ücretsiz olarak alınabilmesi sağlanmaktadır.  2014 yılında 1578 

kişiye kışlık giysi, 1100 kişiye yazlık giysi olmak üzere toplam 2678 kişiye giysi yardımı 

yapılmıştır.  

Defin Hizmeti 

2014 yılında Başçeşme mezarlığına 440, Çınarlıdere mezarlığına 397 olmak üzere toplam 837 

vatandaşın cenazesi cenaze malzemeleri ücretsiz karşılanarak defin işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Meslek Edindirme Kursları 

Sakarya mahallesinde bulunan Semt Konağı ve Sanat Evi Atölyelerinde gerçekleştirilen 

meslek edindirme kurslarında 5 idareci ve 10 öğretmen/usta öğretici ile mesleki eğitimler 

verilmektedir. 

Tablo 2. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 5393 sayılı Kanunun 14. Maddesi 

UyarıncaYaptığı Sosyal Yardımlar (2014)
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Kaynak: Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu, 2014 

Tablodan da görüleceği üzere BBB, sosyal belediyecilik konusunda bir yandan kanunda yer 

alan klasik görevlerini yerine getirmekte diğer taraftan da daha kalıcı ve süreklilik arz eden 

uygulamaları hayata geçirmeye çalışmaktadır.     

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet yürütmekte olan Sosyal 

Hizmetler Şube Müdürlüğünün sosyal yardım ve hizmetlerin planlanması ve 

koordinasyonunda son derece önem arz eden ve amaçları içerisinde yer alan “Kent ve 

çevresinin sosyolojik yapısının, her türlü iktisadi ve kültürel problemlerin tespiti ve çözüm 

yollarının araştırılması için kente yönelik sosyal bilim alanında çalışmalar yapmak, yapılan 

çalışmaları desteklemek konusunda yeterli faaliyetinin olmaması bir dezavantaj olarak 

görülmektedir.  

Diğer taraftan BBB’nin sosyal yardım ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi konusunda “mutlu ve 

umutlu insanların şehri olma” vizyonuyla örtüşecek ve bu konuda sürekliliği sağlayacak 

sosyal politikalar geliştirmede daha etkin olması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim yapılan 

sosyal yardımların değerli olmakla birlikte kanunda sayılan klasik belediyecilik faaliyetlerini 

yansıttığı, yaşlı bakım evi ve sosyal destek merkezi faaliyetlerinin merkez ve yararlanan sayısı 

bakımından daha da geliştirilebileceği görülmektedir. 

Çalışmada BBB’nin meslek edindirme kurslarına verdiği önem açık şekilde görülmektedir. 

Özellikle Kırkyama, Minyatür, Çini, Tezhip, Osmanlıca, Takı tasarımı, Ev Tekstili ve Resim, 

Cilt Bakımı ve Temel Makyaj ile Kuaförlük gibi alanları kapsayan bu kurslar mesleki, sosyal 

ve kültürel açıdan vatandaşların kaynaşmasını sağlayarak hemşehrilik bilincini geliştirmekte, 

geleneksel el sanatlarını yaşatmakta ve satış imkanlarıyla hane halkına gelir sağlamaya 

yardımcı olmaktadır.       

 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME    

Sosyal belediyecilik, günümüzde yerel yönetimlerin önem vermeleri gereken konulardan 

birisi haline gelmiştir. Bu durum özellikle ülkemizde son yıllarda yaşanan demografik 

değişimler, iç ve dış göçler ile ilgili olduğu kadar yasal çerçevede yerel yönetim mevzuatının 

genel yetki ilkesiyle belediyelere ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda geçmişe nazaran çok 

daha fazla hareket alanı yaratmasıyla da ilgilidir. 2000’li yıllardan itibaren yerel yönetim 

reformunun temel felsefesi olan “daha etkin ve daha güçlü belediyecilik” yaklaşımı günümüz 

belediyelerinin kaynak yaratma kapasitelerini artıran bir etki yaratmıştır. Dolayısıyla 

belediyelerin yapması gereken sosyal belediyecilik konusunda daha profesyonel çalışan, 

kentin mevcut sosyo-ekonomik yapısını bilecek ve geleceğe dönük değişimleri tespit 

edebilecek, üst yönetimin desteklediği, nitelikli insan kaynağını içeren sosyal hizmet 

birimlerini oluşturmalarıdır. 

Uygulama sürecinde günün koşullarına göre günlük, haftalık kısa erimli etkinliklerin 

yapılması önemli olmakla birlikte asıl önemli olan bütüncül bir bakış açısıyla sosyal projeler 

uygulamak, kalıcı sosyal yardım mekanları ve yapıları oluşturmak, vatandaşların ve 
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STK’ların sosyal sorumluluk bilinciyle sisteme dahil olduğu sosyal belediyecilik 

uygulamalarına kurumsal ve sürdürülebilir bir nitelik kazandırmaktır. 

Nitekim gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gerekse 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

ve ilgili diğer mevzuat yerel yönetimlere geniş yetki ve görevler vermekte, belediye 

yöneticilerini klasik belediye hizmetlerinin ötesinde toplumsal sorunların çözümünde aktif 

olarak yer alan aktörler olmaları konusunda zorlamakta ve cesaretlendirmektedir.  
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ÖZET: Günümüzde öğrenci ve iş dünyası arasında önemli bir köprü görevini üstlenen üniversite 

kariyer merkezleri öğrencilerin kendilerini tanımalarına, kendilerine uygun meslekleri seçmelerine ve 

mesleki hayatlarında başarıyı yakalamalarına yönelik fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu sürecin başarısı 

öğrencilerin konuya bakış açılarının ve bu merkezlerden beklentilerinin bilinmesi ve 

değerlendirilmesini gerektirmektedir.  

Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin iş yaşamına hazırlanmasında üniversite kariyer 

merkezlerinin rolünü açıklamak ve öğrencilerin bu merkezlerden beklentilerinin neler olduğunu 

belirlemeye çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama 

ve Araştırma Merkezi tarafından bir “Kariyer Beklenti Anketi” hazırlanarak Balıkesir Üniversitesi 

öğrencilerine uygulanmış ve sonuçlar SPSS ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda program türü, sınıf 

düzeyi, öğrenim türü, cinsiyet, öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okumaları ve bölümde 

zorunlu staj olması ile kariyer merkezinden kariyer beklentileri açısından anlamlı farklar ortaya 

çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Merkezi, Kariyer Planlama 

ROLE OF CAREER CENTER IN CAREER PROSPECTS: AN APLICATION BALIKESIR 

UNIVERSITY 

ABSTRACT: Today, university career centers that task undertakes an important bridge between 

students and business, Its offer to students to know themselves, to choose appropriate success in their 

career and professional life and opportunities for capture. However, success of this process, student’s 

requires knowledge and evaluations point of view on the expectations of these centers 

The aim of this study to explain the role of university career centers that student’s prepare of working 

lives and them trying to determine what the expectations of these centers. For this purpose a "Career 

Prospects Survey" prepared by Balikesir University Career Development, Research and Application 

Center and applied to Balikesir University students, and the results were analyzed with SPSS program. 

Analysis of the results, has emerged a significant difference, programme type, grade level, school type, 

gender, student’s studying programme in  dreams and compulsory internship in terms with career 

expectations from the career center  

Keywords: Career, Career Center, Career Planning 
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GİRİŞ 

20. yüzyılla birlikte etkisini daha da fazla hissettiren küreselleşme kavramı yeni yapıları 

ortaya çıkarırken var olan yapıları da hızla dönüştürmüştür. Bu süreçte başta teknolojik 

gelişmeler olmak üzere birçok alanda gerçekleşen dönüşüm hareketi tek başlarına bireyleri de 

etkilemekte, onları iş yaşamlarında daha katılımcı çalışanlar olmaya, karşılaşılan problemleri 

en kısa sürede ve örgüt için en avantajlı şekilde çözmeye, daha rasyonel kararlar almaya ve 

aranan personeller olmaya itmektedir. Diğer taraftan hemen hemen her sektörde yaşanan 

yoğun rekabet ortamı, çalışan veya çalışan adayı bireylerin eğitim, deneyim ve niteliklerini 

arttırmalarını zorunlu hale getirmektedir. 

Eğitim, tecrübe ve niteliklerin gelişimi söz konusu olduğunda bu sürecin kariyer ve kariyer 

gelişimi kavramlarını ön plana çıkardığı görülmektedir. Nitekim kariyer kavramı hiçbir 

dönemde bu kadar popüler olmamış, bu süreçte kariyer gelişimi ve insan kaynakları 

programları bireyler ve organizasyonlarca geniş ölçüde kabul görmeye başlamıştır (Arthur, 

Hall ve Lawrence, 2004: 7). Bu aşamada, kuralları ve kuralsızlıklarıyla kendine has bir 

işleyişi olan iş dünyasında yer edinmek ve konumunu geliştirmek isteyen bireylerin kariyer 

hedeflerini belirlemeleri, bu hedefe yönelik gelişim planlarını yapmaları ve aktif eğitimler 

yoluyla destek almaları önemli hale gelmiştir. Günümüz koşullarında bu süreci en yaygın ve 

etkin şekilde gerçekleştirebilecek kurumların başında üniversitelerin geldiği kabul gören bir 

gerçektir. Dolayısıyla üniversiteler bireylerin büyük çoğunluğunun kariyer hedeflerinin somut 

anlamda oluştuğu/geliştiği, bilimsel araştırmaların yapıldığı, elde edilen bilginin çeşitli 

yollarla (yayın, eğitim, öğretim vb.) paylaşıldığı, her alanda düşünen, uygulayan ve aranan 

insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak kariyer gelişimi konusunda en duyarlı olması gereken 

kurumlardır.  

Nitekim bugün üniversiteler klasik eğitim öğretim faaliyetlerinin ötesine geçmek zorunda 

kalmakta, tüm toplum kesimlerinin (öğrenci, veli, iş dünyası, STK’lar ve devlet) ortak 

talepleri olan, “öğrencilerin iş yaşamına hazır, nitelikli ve özgüvenli bireyler olarak 

yetiştirilmesi” gerekliliğini bir baskı unsuru olarak üzerlerinde hissetmektedirler. Bu 

sorumluluğun bir yansıması olarak konunun bilincinde olan ve bu alana kanalize edebileceği 

kaynakları olan üniversitelerin son yıllarda bünyelerinde kariyer merkezleri kurarak bu alanda 

önemli çalışmalara imza attıkları görülmektedir. Bu merkezler iş dünyasıyla iletişim kurarak 

karşılıklı talep ve beklentilerin ortaya konmasını, öğrencilerin iş dünyasına daha kolay 

ulaşabilmesini ve eğitim süreci içerisinde kariyer gelişim imkanlarının arttırılmasını 

sağlayacak kuruluşlar olarak düşünülmüştür. 

Bu araştırmanın temel amacı; Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme, Uygulama ve 

Araştırma Merkezi’nin Balıkesir üniversitesi öğrencilerine uyguladığı “Kariyer Beklenti 

Anketi” ile üniversite bünyesinde Kariyer Olanakları ve Kariyer Geliştirme konusunda 

öğrencilerin Balıkesir Üniversitesinden beklentilerini ortaya koymaktır. 
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1.KARİYER VE İLGİLİ KAVRAMLAR 

Sosyal bilimlere ait birçok kavramda olduğu gibi kariyer kavramının da çeşitli bakış açılarını 

yansıtan farklı yönlerinin öne çıkarıldığı tanımlamalara sahip olduğu görülmektedir.  

Fransa’nın güneyinde konuşulan Provencal dilinde “araba yolu” anlamına gelen “carriere” 

sözcüğünden türediği düşünülen ve doğduğu ülkede kelime olarak, meslek, diplomatik 

kariyer, hayatta seçilen yön, bir meslekte aşılması gereken aşamalar gibi çeşitli anlamlara 

gelen (Aydın, 2007: 3) kavramın Türkçe’de tam karşılığı olmamakla birlikte genellikle, 

ilerlemeye ve yönetim hiyerarşisinde yukarıya yükselmeye elverişli işleri tanımlamada 

kullanılmakta ve daha kapsamlı olarak, bir kişinin iş yaşantısındaki aktivite, sorumluluk, 

tutum ve davranışlarının gelişimi olarak tanımlanmaktadır (Sümer, 1999: 1). Diğer taraftan 

Türk Dil Kurumu kavramı “bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve 

uzmanlık” olarak tanımlayarak kavramın süreç boyutunu ön plana çıkarmaktadır (tdk.gov.tr, 

28.8.2016).  

Kavramın günümüze yakın anlamının 16. yüzyılda devlet memurluğu kavramı ile beraber 

ortaya çıktığı ve zaman içinde bununla paralel olarak geliştiği bilinmektedir. Kavramın 

bireysel gelişimi ve iş yaşamındaki ilerlemeyi yansıtacak şekildeki bilimsel kullanımı ise ilk 

olarak, Anne Roe’nun 1956 yılında yazmış olduğu “Meslekler Psikolojisi” eserinde ele 

alınmış ve Donald E. Super’in 1957 yılında yazdığı “Kariyer Psikolojisi” kitabında kavram 

daha belirgin bir şekilde açıklanmıştır. 1963 yılında Tiedeman ve O’Hara’nın “Kariyer 

Gelişimi, Seçimi ve Uyarlaması ile Bireysel Kariyer Gelişim Teorisi” ve 1966 yılında John 

Holland’ın “Meslek Tercihi Psikolojisi” ile Borows’un 1964’te yazdığı “Endüstri Sosyolojisi” 

gibi kitaplar da kariyer kavramının gelişimine katkı sağlamıştır (Temeloğlu, 2016: 1513)  

Kariyer kavramı iş dünyası yanında toplumun çok geniş kesimlerini (örgütler, ev hanımları, 

ebeveynler, toplum liderleri v.b.) kapsayan bir süreci ifade etse de kavram, modern anlamda 

yükselişini iş dünyası üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu nedenle kavramın daha çok mesleki 

gelişim boyutu üzerinde durulmaktadır. Bu boyut, kariyer gelişim sürecinin, bireyin iş 

yaşamına yönelik tutum ve değerlendirmelerini, kariyer planlama süreçlerini, ilerleyen 

aşamada bireyin kariyer hedeflerinin örgütün hedefleriyle uyumunun sağlanmasına yönelik 

faaliyetlerin şekillenmesini sağlamaktadır. 

Dolayısıyla sözü edilen bu süreçler öncesinde bireylerin kariyer seçimi son derece önemli 

hale gelmektedir. Bu seçimde bireylerin kişisel ilgi ve yetenekleri ne kadar önemli olsa da 

bireylerin sosyal geçmişi, kişilik ve değer gelişimleri ile bireysel beklentileri de belirleyici bir 

rol oynamaktadır. Bireyin kişisel gelişim süreci ve bu sürecin ortaya çıkardığı ilgi alanları 

onun kariyer yöneliminin temelini oluşturur. Bireyin içinde bulunduğu toplum veya sosyal 

çevre bazı meslek ve statülere ayrı bir değer yükler. Bireyler kariyer seçimi yaparken bu 

faktörü de göz önünde bulundururlar. Yine de bireysel beklentiler kariyer seçiminde en 

önemli unsuru oluşturur (Türkkahraman, 2010: 78). 
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Kariyer seçimi birey tarafından yapılmasına karşın günümüzde çeşitli kurumlar, bireyin 

kariyer seçimine ve gelişimine yönelik danışmanlık yapmakta, süreci çeşitli çalışmalar ve 

araştırmalarla desteklemektedirler. Genel olarak kariyer sistemi, bireyin değil, yapılacak işin 

önemli olduğu “işe yönelik kariyer sistemi” ve bireyin işe alınırken belli bir göreve değil de 

belli bir meslekte ve kariyerde yükselmesini sağlayan “kişiye yönelik kariyer sistemi” olmak 

üzere iki kısımda incelenmektedir (Gümüştekin ve Gültekin, 2009: 148). Her iki sistemde 

geliştirilen modellemelerde kariyer planlama, kariyer yönetimi, kariyer geliştirme ve kariyer 

danışmanlığı gibi bir kavram demetinin önem kazandığı görülmektedir. 

Kariyer planlama: Bir kişinin iş hayatında sahip olmak istediği uzmanlık ve iş başarısı olarak 

tanımlanan kariyer planlama, kariyer hedeflerini belirleme, başvurma ve elde etme 

süreçlerinden oluşmaktadır. Kariyer planlaması sürecinde sürekli bir ilerleme sağlamak kişisel 

motivasyonun yüksek tutulmasıyla mümkündür (Dinçer, Kaya ve Akova, 2013: 44). Kariyer 

planlama konusunda kişinin beklentilerinin açık ve net olması ve geleceğe yönelik olarak iş 

yaşamında alacağı sorumlulukların belirlenmesi, özellikle bireyin ilgi ve yetenekleri ile doğru 

orantılı olup başarılı bir kariyer planlamasının ilk aşamalarını oluşturmaktadır. (Gümüştekin 

ve Gültekin, 2009; 148). Birey, örgüt ve işle ilgili geniş perspektifli bir süreç olan kariyer 

planlaması yapılırken; 

 Örgütler bireylerin kariyer planlamasına nasıl yardım edecekler, 

 Kariyer planı, örgütlerin insan kaynakları planlarıyla nasıl 

uyumlaştırılacak, 

 Kişinin kariyer aşamalarının farklı zamanlarında bu planlar nasıl 

uygulanacak, 

 Programlar nasıl daha etkili bir şekilde yürütülebilecek 

gibi soruların cevapları aranmalıdır (İrmiş ve Bayrak, 2000; 181).  

Kariyer yönetimi: Bireyin ihtiyaçlarını öngörmesi ve kariyer amaçlarına ulaşması için gerekli 

planlamaları ve stratejileri belirleme ve uygulama sürecidir. Bu süreçte bireylerin kariyer 

yollarının belirlenerek niteliklerine uygun iş alanında ilerlemelerini sağlamak ve bu iş 

alanında kendilerini yetiştirmek gibi faaliyetleri gerçekleştirmek temel amaçlar arasındadır. 

Kariyer yönetimi, örgüt içinde çalışan her bireyin kariyer yollarının belirlenmesi, niteliklerine 

uygun bir iş alanında ilerlemeleri, terfi almaları, iş değiştirmeleri, iş alanında kendilerini 

yetiştirmeleri gibi pek çok faaliyetin de örgüt ve birey çıkarlarını gözeterek onlara uygun 

olanının planlanması, geliştirilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. 

Bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanması, yeteneğinin ve yaratıcılığının geliştirilmesi ve etkili 

bir yöntemsel yaklaşımla işin insan üzerindeki psikolojik boyutunu geliştirmesi kariyer 

yönetiminin olumlu etkileridir (Koçer, 2015; 15). 

Kariyer geliştirme: Bireylerin iş yaşamları boyunca kariyer amaçlarına ulaşabilmeleri için 

örgütte uygulanan faaliyetler ve programlardır. Genel olarak bir meslekte ilerleme olarak 

ifade edilebilir (İrmiş ve Bayrak, 2000; 182). Kurumların, çalışanların iş hayatlarında sağlıklı 

ilerleyebilmeleri ve kendilerini geliştirmeleri için gerçekleştirdiği faaliyetler kariyer 

geliştirme sürecini oluşturur. Bu süreç kurumların, çalışanlarının kariyer olanakları ile 
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performanslarını sürekli izlediği ve gerektiğinde çeşitli eğitimlerle destek sağladığı 

programlar uygulamasını ifade etmektedir. 

Kariyer danışmanlığı: Bireyler meslek yaşamlarında başarılı olabilmek için yapacakları 

çalışmaları daha ayrıntılı görebilmek adına bazı desteklere ihtiyaç duymaktadır. Bu desteği 

sağlamak için oluşturulmuş organizasyonlar, bireylere mesleki hayatlarında 

karşılaşabilecekleri fırsatları ve kayıpları daha iyi analiz etmelerine yardımcı olmakta, kişinin 

toplumda saygın bir yer edinmesine, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmasına ve kişinin işe yaradığı 

duygusunu ortaya çıkaran önemli bir kaynak olan (Sarıkaya ve Khorshid, 2009: 394) 

mesleğini seçmede yol gösterici bir görev üstlenmektedirler. Dolayısıyla kişilerin doğru 

mesleğe yönlendirilmelerinde kariyer seçim süreci önemli bir faktördür. Şekil. 1’de kariyer 

seçim süreci verilmektedir. 

  

3-BÜTÜNLEŞTİRME ANALİZİ 

İstekleri, ihtiyaçları ve amaçları bütünleştirme. 

Karşılıklı duyguları bütünleştirme. 

Bu unsurları bütünleştirirken ihtiyaç, istek ve amaçlarda birliktelik sağlanmalı. Beceri ile 

yeteneklerde uyumsuzluk ile karşılaşıldığında birey becerilerini geliştirme ya da amaçlarını, 

ihtiyaçlarını tekrar gözden geçirme yolunu seçmektedir. 

Şekil.1 Kariyer Seçim Süreci 

Kaynak: Ege ve Pehlivan, 2008: 42 

Şekil.1’de görüleceği üzere kariyer seçim süreci, kişinin istek, amaç, beceri ve yeteneklerinin 

tanınarak her bir kariyerin gereklilikleriyle uyumunun saptanması çalışmalarından 

oluşmaktadır. Bu nedenle doğru kariyerin seçilmesinde bireyin kişisel beklentileri, kendisini 

nerede görmek istediği, hangi meslek içerisinde mutlu olabileceği gibi faktörler göz önüne 

alınarak (Demirel vd., 2012: 328) doğru bir seçim için kişilikle uyumlu kariyerlerin ortaya 

konmasına çalışılmaktadır (Bayram, Gürsakal ve Aytaç, 2012: 182). Kariyer danışmanları, 

kişinin geçmişi, düşünceleri ve davranışlarından hareketle kişinin gelecek planlamasını 

yapmasına yardımcı olmakta, kariyer ile ilgili seçenekleri ve fırsatları görmesini 

KARİYER SEÇİM SÜRECİ 

1-KİŞİNİN KENDİNİ TANIMASI   2-KİŞİNİN KARİYERLERİ TANIMASI  

İhtiyaçlarım, isteklerim ve amaçlarım 

nelerdir? 

Hangi kariyerler hangi amaçları yerine getirir? 

Hangi yetenek ve becerilere sahibim? Hangi kariyerler hangi yetenek ve becerileri 

gerektirir? 

Neyi heyecan verici, ilgi çekici ve yapmaya 

değer buluyorum? 

Hangi kariyerlerin ilgi çekici ve heyecanlı yanları 

vardır? 
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kolaylaştırmaktadır (Maree, 2016: 21). Diğer yandan kariyer danışmanları kişileri, kariyer 

planlarını inşa etmede kullanmaları için, kişilerin ihtiyaçları, ilgileri ve amaçlarıyla şekillenen 

“yaşam temalarını” keşfetmelerine yardımcı olmaktadırlar (Cardoso, 2016: 53). 

Kariyer merkezleri: Frank Parsons’ın, 1909 yılında ABD’de, kariyer merkezlerinin ilk öncüsü 

sayılan özel meslek rehberliği bürosunu faaliyete geçirmesinden (Sampson Jr, 1999: 244-245) 

bu yana geçen sürede kariyer merkezleri, kariyer geliştirme çalışmalarına destek sağlayan, 

bireysel değerlendirmeye imkân tanıyan, bireyler için eğitim ve danışmanlık hizmeti veren 

profesyonel kuruluşlar haline dönüşmüşlerdir. Günümüzde bu merkezler mülakatlar yapmak, 

çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek, kariyer geliştirmeye yardımcı bilgisayar programları, 

kitaplar, video programları ile bilgi kaynağı yaratmak, birey ve iş dünyası arasında köprü 

oluşturmak gibi faaliyetleri yürütmektedir (Taşçı, 2013: 99).  

2.TÜRKİYE VE DÜNYADA KARİYER MERKEZLERİ 

Teknolojik gelişmelerle birlikte değişiklik gösteren iş dünyasının ihtiyaçları iş gücünün de 

küreselleşerek kendi içinde rekabetçi bir yapıya evrilmesine yol açmıştır. Yenidünya 

düzeninde geleneksel iş yaşamının bir bakıma ömür boyu iş garantili, organizasyonel kariyer 

anlayışının yerini bireysel gelişimi ve niteliklerin sürekli arttığı sınırsız kariyer -boundaryless 

career-, (Arthur ve Rousseau, 1996: 3-4) kavramına bıraktığı görülmektedir. Bu süreç 

bireylere kişisel gelişimini arttırmasında, motive olmasında kendi gücünün farkına vararak 

diğer yeteneklerini de harekete geçirmesinde çeşitli destekler sunulmasını gerektirmiştir. 

Bireye bu yetkinliklerin kazandırılmasında temel kurumların başında gelen üniversitelerin 

konuya bakışları tarihsel süreçte önemli bir uyanış ve bilincin oluştuğunu göstermesi 

bakımından anlamlıdır. Bu bilincin oluşmasında son yıllarda Yüksek Öğretim Kurulu’nda 

kariyer merkezlerinin önemi, kuruluşu ve gelişimini esas alan toplantıların gerçekleştirilmesi 

son derece önemli ve dikkate değer bir çaba olmuştur. Bu toplantılarda çeşitli üniversitelerin 

kariyer merkezlerini tanıtıcı sunumları ile üniversite-sanayi işbirliği ve mezun öğrencilerin 

istihdamı konusunda bilim çevrelerine çalışmalarını aktarması yanında konuyla ilgili 

tarafların iş ve mesleklerdeki değişimlerden ve yeni beklentilerden haberdar olmaları 

sağlanmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’de 2015 yılı itibariyle toplam 193 üniversitenin 98 tanesinde üniversite kariyer 

merkezi bulunmaktadır. Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye’de kariyer merkezlerinin ilk 

görünümü Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından 1980 yılında kurulan “Mezunlara İş 

Bulma Bürosu”dur. Bu büro 1996 yılında yeniden yapılandırılarak “Kariyer Planlama 

Merkezi” adını almıştır. 1988 yılında Kariyer Merkezini ilk kuran üniversite ise, Bilkent 

Üniversitesi olmuştur. Bundan sonra özellikle vakıf üniversitelerinin farklı birimlerine bağlı 

olarak kariyer ofisleri kurulduğu görülmekte, devlet üniversitelerinin ise kariyer merkezlerini, 

“uygulama ve araştırma merkezi” statüsünde kurmaya başladıkları görülmektedir. Bu 

çerçevede yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan ilk merkez 2003 yılında Erciyes 

Üniversitesi Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Merkezi olmuştur (Özden, 2015b:154). 
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Üniversiteler bir toplumda bilimsel bilginin üretildiği ve bu bilgiler ışığında bireylerin 

eğitildiği, elde edilen bilgilerin eğitim ve yayın yoluyla ilgili alanlara aktarıldığı kuruluşlardır. 

Bu süreçte özellikle öğrencilerin kendini geliştirmesi, çalışma yaşamının gerektirdiği nitelikli 

eleman ihtiyacının karşılanabilmesi alınan eğitimin kalitesiyle yakından ilgilidir. Nitelikli ve 

kaliteli bir eğitimin günümüzdeki en önemli destekleyicilerinden birisi de teori ve pratiğin 

harmanlandığı, iş dünyası ile üniversitelerin işbirliğine gittikleri projelerdir. Dolayısıyla 

kariyer merkezleri söz konusu aktörler arasında bu işbirliğin sağlanması ve geliştirilmesini 

sağlayacak kurumlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu amaca yönelik olarak bugün kariyer 

merkezleri çok çeşitli faaliyetleri bünyelerinde gerçekleştirmektedirler. Bu faaliyetlerden 

başlıcaları; özgeçmiş bilgi bankası oluşturma, firma tanıtımları, kariyer günleri/seminerler, 

konferanslar, sektör günleri, söyleşiler, kariyer yönlendirme danışmanlığı, staj organizasyonu, 

firma/sektör veri tabanı, öğrenci veri tabanı, tam/geçici zamanlı iş organizasyonu, iş dünyası 

tanıtım toplantıları ve web siteleri olarak öne çıkmaktadır (Özden, 2015b:155). 

Kariyer merkezlerinin web sayfalarının incelenmesinde merkezlerin temel amaçlarını 

üniversite öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının kariyer planlama ve 

geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamak olarak belirledikleri, diğer amaçlar 

olarak da istihdam imkânlarını araştırmak, kariyer alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve 

faaliyetlerinin sonuçlarını ve birikimlerini paylaşmak olarak vurguladıkları görülmektedir. 

 

Şekil 2. Türkiye'de Kariyer Merkezlerinin Dağılımı 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.  

Şekil 2. de belirtildiği üzere Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 98 üniversitede kariyer merkezi 

bulunmaktadır (Özden 2015a). Şekilden da anlaşılacağı üzere Kariyer Merkezlerinin özellikle 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaştığı görülmektedir. Bu tablo üniversite sayısının yüksek 

olduğu bu illerde nüfusun yüksekliğini, istihdam olanaklarının fazlalığını, sanayi ve ticaretin 

gelişmişliğini dolayısıyla üniversiteler ve üniversite kariyer merkezlerine olan ihtiyacın ve bu 

bilincin arttığının da bir göstergesi durumundadır. 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3381 
 

  

En çok kariyer merkezine sahip olan İstanbul’da yer alan üniversitelerin web sayfaları 

incelendiğinde en aktif faaliyet gösteren merkezlerin; “İstanbul Üniversitesi Kariyer 

Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “Boğaziçi Üniversitesi Network Yönetim 

Merkezi”, ”İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi”, “Yıldız Teknik Üniversitesi 

Öğrenci Kariyer Geliştirme Merkezi”, “Bahçeşehir Üniversitesi Co-op Ofisi”, Ankara’da ise 

ODTÜ Kariyer Planlama Merkezi ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Kariyer Merkezi 

olarak sıralanabilir. Bu üniversitelerin kariyer merkezlerinde genel olarak kariyer günleri, iş 

ve staj ilanı, teknik geziler, kariyer danışmanlığı, çeşitli seminerler, mezunlarla iletişim ve 

sektör günleri gibi faaliyetler yürütülmektedir.  

Üniversite gençliğinin kariyer merkezleri yoluyla profesyonel iş yaşamına hazırlanması 

çalışmalarının özellikle Batılı üniversitelerde ülkemize göre daha erken bir dönemde 

başladığı, kariyer gelişimi ve bu konuda çalışan organizasyonların daha kapsamlı bir ağ 

görünümde olduğu, bu konuda önemli ilerlemelerin sağlandığı görülmektedir.  

Bu bağlamda kariyer gelişimi konusunda dünya üniversitelerinde genel anlamda iki tür 

yapılanmanın ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan birincisi üniversitelerin kendi kariyer 

merkezleri/ofisleri aracılığıyla öğrencilerini iş dünyası profesyonelleriyle tanıştırmak, ilgili iş 

ve staj bağlantılarının kurulmasına aracılık etmek şeklindedir. Özellikle Amerika ve Batı 

Avrupa üniversitelerinin bünyelerinde kurdukları kariyer merkezi/ofisleri ile bu konuda çok 

etkin ve nitelikli hizmetler sundukları görülmektedir.  

Bu alanda ikinci tür yapılanma ise çok sayıda ülke ve üniversitenin üye olduğu, 

üniversitelerin birbirleriyle ve iş dünyası ile çok daha kapsamlı ilişkiler kurabildiği bu amaçla 

kurulmuş üst bir organizasyona üye olmaları şeklindedir. Her iki durum ile ilgili somut 

örneklendirmeler şu şekilde belirtilebilir. 

Bugün İngiltere’de 140’dan fazla üniversite lisans derecesiyle mezun vermektedir. İşverenler 

istihdam edeceği yeni mezunları seçerken bu üniversiteleri mercek altına almakta, mezun 

istihdamında genellikle 15-25 arasında değişen sayıda üniversiteyi tercih etmekle birlikte 

işverenlerin %90’ı her yıl 30 üniversitenin kampüsünü ziyaret etmektedirler. Bu alanda 

kariyer etkinlikleri, yeni mezunların tanıtımı ve sunumları ile diğer kampanya ve tanıtım 

etkinlikleri bakımından büyük şirketlerin en çok tercih ettiği üniversiteler Chambridge, 

Oxford, Manchester, Nottingham, Warwick ve Bristol Üniversiteleri olarak öne çıkmaktadır 

(highfliers.co.uk, 25.08.2016). 

Kariyer merkezlerinin etkinliği bakımından dünyanın köklü üniversitelerinden olan 

Chambridge Üniversitesi’nin kariyer merkezinin çok aktif çalıştığı, merkezde staj ve burs 

imkanlarının sağlanmasından kişisel gelişim eğitimleri ve psikometrik testler ile kariyer 

kütüphanesine kadar çok geniş yelpazede hizmetler sunulduğu görülmektedir. Merkezin web 

sayfası Nisan 2014- Mart 2015 arasındaki bir yıllık periyotta 3.945.000 kez görüntülenmiştir. 

Bu oran İngiltere’de 2015 yılında 30 üniversite arasında yapılan araştırmada ikinci en yüksek 
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görüntülenme oranıdır.
25

 Kariyer merkezinin 2015 yılı raporunda ilk yıl öğrencilerin 

%69’unun kariyer merkezine üye olduğu ve üniversitenin sunduğu kariyer fırsatlarından 

yararlandığı belirtilmektedir (careers.cam.ac.uk, 25.08.2016). Ayrıca üniversitenin yaklaşık 

20 yıllık geçmişe sahip kariyer merkezi destek kulübünün 120’yi aşkın üyesinin sektörlerinde 

isim yapmış önemli uluslararası şirketlerden oluştuğu görülmektedir (careers.cam.ac.uk, 

25.08.2016).  

Chambridge Üniversitesi örnek olarak verilmekle birlikte İngiltere’de yükseköğretim 

düzeyinde üniversiteler tarafından öğrenci ve mezunlarının kariyer gelişimi konusunda son 

derece bilinçli çalışmalar yapıldığı ve iş dünyası ile çok yakın ilişkiler kurulduğu 

görülmektedir. Diğer taraftan aynı bilincin iş dünyası için de geçerli olduğu, yeni mezunların 

seçimi ve nitelikli işgücünün temin edilmesi ve istihdamının sağlanmasında önde gelen sektör 

temsilcilerinin üniversiteleri sürekli gözetim altında tuttukları görülmektedir.  

Dünyada kariyer gelişimi konusunda diğer bir eğilim ise kurumlar arası işbirliğini üst düzeyde 

gerçekleştirmeyi amaç edinmiş üst organizasyonlar oluşturulmasıdır. Bu alanda çalışan 

önemli bir organizasyon, iş dünyası ve üniversiteler arasındaki eğitim programlarını ve 

çalışma hayatını geliştiren, büyüten, markalaştıran, CO-OP
26

 yapan üniversitelerin bağlı 

olduğu uluslararası bir oluşum olan WACE (Dünya CO-OP Eğitimcileri Birliği)’dir 

(waceinc.org, 27.08.2016). 

).  

Şekil 3. WACE Küresel Partner Haritası 

Kaynak: http://www.waceinc.org/institutional/partners.html (2016) 

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde Massachusetts Lowell Üniversitesinde bulunan 

WACE’nin kurumsal partner ağı Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güney Afrika, Güneydoğu 

                                                           
25
İlgili araştırma 1994 yılında kurulan ve özellikle her yıl yayınladığı Birleşik Krallık Mezun Kariyer Araştırması’yla iyi 

bilinen bağımsız pazar araştırma şirketi High Flier Research Limited tarafından gerçekleştirilmiştir. 
26

Co-op, ABD’de yaklaşık yüzyıllık bir uygulama geçmişi olan üniversite- iş dünyası işbirliğine dayanan dolayısıyla eğitim 

ve çalışma hayatını aynı anda birleştiren bir eğitim modeli.   

http://(www.careers.cam.ac.uk/
http://www.waceinc.org/
http://www.waceinc.org/institutional/partners.html
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Asya ve Avustralya’da yoğunlaşmakta (Şekil 3), birliğin küresel bir organizasyon olarak bu 

alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiği görülmektedir. Nitekim birlik uluslararası 

toplantılarını her yıl dünyanın birçok ülkesinde organizasyona bağlı olan üniversitelerin ev 

sahipliğinde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de Bahçeşehir Üniversitesi 2009 yılında WACE’ 

ye üye olmuş ve 2012 yılında 22 ülkeden 300 delegenin katıldığı 9. Dünya CO-OP Zirvesi’ne 

ev sahipliği yapmıştır. 57 ülkeden 913 kuruluş ile çalışmakta olan WACE’nin Türkiye’deki 

diğer bir partneri ise TOBB Üniversitesi’dir (waceinc.org, 27.08.2016). 

3. ARAŞTIRMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bugün kariyer merkezleri bünyelerinde çok çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bu 

faaliyetlerden başlıcaları; özgeçmiş bilgi bankası oluşturma, firma tanıtımları, kariyer 

günleri/seminerler, konferanslar, sektör günleri, söyleşiler, kariyer yönlendirme danışmanlığı, 

staj organizasyonu, firma/sektör veri tabanı, öğrenci veri tabanı, tam/geçici zamanlı iş 

organizasyonu, iş dünyası tanıtım toplantıları ve web siteleri olarak öne çıkmaktadır. Nitelikli 

ve kaliteli bir eğitimin günümüzdeki en önemli destekleyicilerinden birisi de teori ve pratiğin 

harmanlandığı, iş dünyası ile üniversitelerin işbirliğine gittikleri projelerdir. Dolayısıyla 

kariyer merkezleri söz konusu aktörler arasında bu işbirliğin sağlanması ve geliştirilmesini 

sağlayacak kurumlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, araştırmanın amacı; üniversite 

öğrencilerinin son zamanlarda ülkemizdeki üniversitelerde de yoğun ilgi gören kariyer 

merkezlerinden beklentilerini ortaya koymaktır.    

3.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri kapsamakla birlikte, 

üniversitesinin faklı bölümlerinde öğrenim gören 302 öğrenci ile yüz yüze anket yapılarak 

gerçekleştirilmiştir. Anketin birinci kısmı, öğrencilerin demografik ve kişisel özelliklerini, 

ikinci kısmı üniversitenin kariyer geliştirme olanaklarından memnuniyet düzeyini, üçüncü 

kısmı üniversitenin tatmin düzeyini ve dördüncü kısmı ise genel memnuniyet düzeyini 

belirlemeye yöneliktir. Araştırmada birinci, ikinci ve üçüncü kısımda 5’li Likert sisteminden 

oluşan 22 soru bulunmaktadır. Öğrencilere yönelik hazırlanan bu anket sorularının 

belirlenmesinde İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin yapmış olduğu 

çalışmadan yararlanılmıştır. Anket yöntemi ile toplanan veriler SPSS 17 istatistik programı ile 

analiz edilmiştir. Veriler analiz edilmeden önce, uygulanan anketin güvenilirliğini 

değerlendirmek üzere Cronbach Alfa katsayısı (α) hesaplanmış ve 0,911 bulunmuştur. Bu 

yüksek bir değerdir ve kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu ifade eder. 

Ayrıca, anketin geçerliliğinin ölçülmesi için faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları 

Tablo.1’de verilmiştir. Tablo 1.’de görüldüğü gibi, KMO testi 93,7>0,50 olduğu için ve 

Bartlett’s testi de Sig (0,000)<0,05 olduğu için veri setimizin faktör analizi için uygun olduğu 

söylenebilir. Tablo 1. incelendiğinde, 1. faktörün beklenti düzeyini %44,523, 2. faktörün 

%6,946; 3. faktörün %5,426 oranında ölçtüğü görülmektedir. Ayrıca 3 faktör ve 22 sorudan 

oluşan bu anket öğrencilerin beklenti düzeyini % 56,895 oranında ölçmektedir.  

http://www.waceinc.org/
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Tablo 1. KMO ve Bartlett’s Testi ve Açıklanan Varyans Yüzdesi Sonuçları 

KMO ve Bartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of 

SamplingAdequacy...................…..0,937     

Bartlett’s Test of 

SphericityChiSquare……………………

…..3342.626 

Df. ………………………………….231 

Sig…………………………………,000 

FAKTÖRLER (F)  

InitialEigenvalues 

 

ExtractionSums of 

SquaredLoadings 

 

 

RotationSums of 

Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumula

tive % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

%  Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

      1 9,795 44,523 44,523 9,795 44,523 44,523 4,892 22,238 22,238 

2 1,528 6,946 51,468 1,528 6,946 51,468 4,109 18,676 40,914 

3 1,194 5,426 56,895 1,194 5,426 56,895 3,516 15,981 56,895 

4 ,945 4,296 61,191       

5 ,918 4,171 65,362       

6 ,803 3,650 69,012       

7 ,770 3,498 72,510       

8 ,660 3,000 75,510       

9 ,573 2,604 78,114       

10 ,543 2,467 80,580       

11 ,522 2,374 82,954       

12 ,467 2,124 85,079       

13 ,424 1,928 87,006       

14 ,414 1,884 88,890       

15 ,400 1,819 90,709       

16 ,358 1,629 92,339       

17 ,341 1,552 93,891       

18 ,314 1,429 95,320       

19 ,300 1,365 96,684       

20 ,278 1,264 97,948       

21 ,249 1,133 99,081       

22 ,202 ,919 100,00       

 

3.3. Araştırmanın Kısıtları 

Son yıllarda üniversitelerde önemsenen kariyer merkezleri hakkında öğrencilerin 

beklentilerini ölçmek amacıyla yapılan bu çalışmada bazı kısıtlar oluşmuştur. Öğrencilerin 

kariyerlerini etkileyen sayısız faktör olduğu bir gerçektir. Ayrıca, araştırma ile ilgili toplanan 

veriler sadece Balıkesir Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Bütün 

bu faktörlerin tespit edilmesi, bunlara ilişkin bilgilerin toplanması ve analize dahil edilmesinin 

zaman ve maliyeti çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır.  
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3.4.Verilerin Analizi ve Bulgular 

3.4.1. Araştırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Demografik Özelliklerinin Analizi: 

Tablo 2’de ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri görülmektedir. Tablo 2’deki 

verilere göre öğrencilerin %49’u kız ve %51’i erkek, %73,8’i birinci öğretim %26,2’si ikinci 

öğretim ve %85,1’i lisans, %11,3’ü önlisans ve %3,6’sının lisansüstünde eğitim gören öğrenci 

olduğu görülmektedir. Ayrıca, %38,4’ü Mühendislik Fakültesi, %17,5’i Fen –Edebiyat 

Fakültesi, %15,9’u İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve sadece %0,7’si Fen Bilimleri 

Enstitüsü’nde eğitim görmekte iken %38,1’i 1. sınıf, %21,5’i 3. ve 4. sınıf ve sadece %0,7’si 

hazırlık sınıfı okuyan öğrenci olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Araştırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

 f %  f % 

Cinsiyet Kız 148 49,0 ÖğrenimTürü 1.Öğretim 223 73,8 

Erkek 154 51,0 2.Öğretim 79 26,2 

TOPLAM 302 100 TOPLAM 302 100 

Birim 

 

Sos. Bil. Ens. 8 2,6 Program Türü Ön lisans 34 11,3 

İİBF 48 15,9 Lisans 257 85,1 

MYO 34 11,3 y. lisans 10 3,3 

FEF 53 17,5 Doktora 1 ,3 

Mühendislik 116 38,4 TOPLAM 302 100 

 Mimarlık 19 6,3 Sınıf Hazırlık 2 0,7 

 Fen Bil Ens 2 ,7  1. 115 38,1 

 İlahiyat 22 7,3  2. 55 18,2 

 TOPLAM 302 100  3. 65 21,5 

     4. 65 21,5 

     TOPLAM 302 100 

 

3.4.2. Araştırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Kişisel Özelliklerinin Analizi: 

Tablo 3’de ankete katılan öğrencilerin kişisel özellikleri görülmektedir. Tablo 3’deki verilere 

göre öğrencilerin Balıkesir Üniversitesi’ni tercih etme nedenini %38,7 gibi büyük bir oranla 

ailesine yakın olması olarak ifade ederken, sadece %1’lik kısmı üniversitenin bilimsel 

başarıları olarak ifade etmiştir. Öğrencilerin %51’i hayal ettiği bölümde okuduğunu, %69,4’ü 

bölümünde zorunlu staj olduğunu, %75,1 gibi yüksek bir oranla kariyer danışmanlığına 

ihtiyaç duyduğunu fakat %79,4 gibi yüksek bir oranın ise üniversitedeki kariyer geliştirme 

merkezinden haberdar olmadığı görülmektedir. Ayrıca; öğrencilerin %54,3’ü kariyer 

geliştirme merkezinden kariyer danışmanlığı, %50,3’ü ise iş bulmak beklentisi içinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda öğrenciler, meslek yaşamlarında başarılı olabilmek 

için yapacakları çalışmaları daha ayrıntılı görebilmek adına bazı desteklere ihtiyaç 

duymaktadırlar. 
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Tablo 3: Araştırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Kişisel Özellikleri 

  F %   f % 

Balıkesir Üniversitesi’ni 

seçme nedeni 

Balıkesir 

Üniversitesi’nin 

saygınlığı,prestiji 

ve tarihi geçmişi 

24 7,9 

Hayalini 

kurduğunuz 

bölümde mi 

okuyorsunuz? 

Evet  154 51 

Öğretim üyesinin 

kalitesi    

32 10,6 Hayır  148 49 

Bilimsel başarıları 3 1 TOPLAM 302 100 

Aileme yakın 

olması 

117 38,7 

Bölümünüzde 

zorunlu staj var 

mı? 

Evet  207 69,4 

Mezun olunca iş 

bulma şansımın 

yüksek olması 

15 5 Hayır  91 30,6 

Kampüsün 

konumu 

5 1,7 TOPLAM 298 100 

Yurt ve burs 

olanakları 

4 1,3 Kariyer 

danışmanlığına 

ihtiyaç duyuyor 

musunuz? 

Evet  224 75,1 

Diğer 7 2,3 Hayır  74 24,9 

    TOPLAM 298 100 

BAUN Kariyer Geliştirme, 

Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nden beklenti 

İş bulmak 152 50,3 

BAUN Kariyer 

Geliştirme, 

Uygulama ve 

Araştırma 

Merkezi’nin 

varlığından 

haberdar mısınız? 

Evet  62 20,6 

Staj sorunumun 

çözümü 

98 32,5 Hayır  238 79,4 

Kariyer 

danışmanlığı 

164 54,3 TOPLAM      300          100 

Sektör 

yetkilileriyle 

iletişimde aracı 

olması 

126 41,7 

Beklentim yok 36 11,9 

 

3.4.3. Araştırma Kapsamında Yer Alan Öğrencilerin Kariyer Merkezinden Beklenti 

Analizi  

Tablo 4’de araştırmaya katılan öğrencilerin ankete verdikleri yanıtlar son derece memnunum, 

çok memnunum, memnunum, memnun değilim ve hiç memnun değilim şeklindedir. Buna 

göre, öğrencilerin %42,4'ü Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesinden, %42,1'i 

Üniversitemizin ilke ve değerleri, vizyon, misyon, politika ve stratejilerinden, %40,7’si 

Mesleki ve bireysel gelişimimin arttırılmasını sağlayacak eğitimler aldırılmasından memnun 

olduklarını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan öğrencilerin  %43,7’si Yabancı dil sınavları için 

yeterli desteğin verilmesinden, %34,8'i Üniversitemizin staj destek hizmetlerinden, %35,5'i 

Üniversitemizin yurtdışı eğitim-araştırma imkanlarından ve %31,1'i Üniversitemizin iş 

bulmada sağladığı kolaylıklardan hiç memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. 
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Tablo 4: Beklenti Sorularının Ortalamaları, Standart Sapmaları ve Frekansları 

 

BEKLENTİ SORULARI 

So
n

 d
er

e
ce

 

m
em

n
u

n
u

m
 (

%
) 

Ç
o

k 
m

em
n

u
n

u
m

( 
%

) 

M
em

n
u

n
u

m
(%

) 

M
em

n
u

n
 d

eğ
ili

m
(%

) 

H
iç

 m
em

n
u

n
 

d
e

ği
lim

(%
) 

n Ort. Std.Spm. 

1. Mesleki ve bireysel gelişimimin arttırılmasını sağlayacak 

eğitimler aldırılmasından (F1) 
12,6 6,0 40,7 24,8 14,9 

29

9 
3,24 1,170 

2. 
Günün gereklerine göre açılan kurslardan (F2) 5,3 6,0 30,1 33,4 22,2 

29

3 
3,63 1,070 

3. Araştırma projeleri başvuru prosedürü konusunda gerekli 

bilgilendirmelerin yapılmasından (F3) 
5,6 5,3 33,4 31,8 21,2 

29

4 
3,59 1,066 

4. 
Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesinden (F4) 3,0 4,3 16,2 30,1 43,7 

29

4 
4,10 1,030 

5. Üniversitemizin kariyer danışmanlığı ve kariyer planlama 

hizmetlerinden (F5) 
3,3 3,0 25,2 36,8 28,1 

29

1 
3,87 ,986 

6. 
Üniversitemizin staj destek hizmetlerinden (F6) 4,0 6,0 23,2 29,5 34,8 

29

4 
3,87 1,093 

7. Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri 

tabanının yeterliliğinden (F7) 
6,3 7,0 29,8 34,8 19,5 

29

4 
3,56 1,087 

8. 
Üniversitemizin iş bulmada sağladığı kolaylıklardan (F8) 3,0 5,3 21,9 35,8 31,1 

29

3 
3,89 1,017 

9. Üniversitemizin iş dünyasını tanımada sağladığı imkanlardan 

(F9) 
7,3 10,9 30,1 26,2 23,5 

29

6 
3,49 1,185 

10. Üniversitemizin yurtdışı eğitim-araştırma imkanlarından 

(F10) 
3,3 4,6 27,8 29,5 31,5 

29

2 

3,84 

 

1,044 

 

11. Birim içinde yapılan konferans panel seminerlerin kişisel 

gelişimime katkısından (F11) 
9,9 12,9 34,4 27,2 14,2 

29

8 
3,23 1,156 

12. 
Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesinden (F12) 8,6 12,9 42,4 21,5 12,9 

29

7 
3,18 1,095 

13. Üniversitemizin eğitim ve kariyer hedeflerinizi 

karşılamasından (F13) 
6,0 4,6 30,1 35,4 22,5 

29

8 
3,65 1,070 

14. Üniversitemizin sunduğu hizmetlerdeki profesyonelliğinden 

(F14) 
4,6 6,3 37,1 34,1 15,2 

29

4 
3,50 ,991 

15. 
Üniversitemizin sanat eğitim ve sponsorluk gibi alanlarda 

çevre ve topluma olan sosyal katkılarından (F15) 
3,6 6,0 36,1 32,1 20,5 

29

7 

3,61 

 

1,001 

 

16. Üniversitemizin öğrencileriyle ilişkileri ve ilgilenme 

düzeyinden (F16) 
7,0 5,6 33,1 29,1 23,8 

29

8 
3,58 1,126 

17. Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon misyon politika ve 

stratejilerin öğrencilere duyurulmasından (F17) 
4,6 6,0 35,8 37,1 14,9 

29

7 
3,53 ,980 

18. Üniversitemizin dış çevrenizde size prestij sağlamasından 

(F18) 
4,3 3,6 27,8 38,7 23,5 

29

6 
3,75 1,004 

19. Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon, misyon, politika ve 

stratejilerinden (F19) 
4,3 3,3 42,1 34,8 13,9 

29

7 
3,52 ,930 

20. 
Üniversitemizin dış çevrenizde tanınmasından (F20) 4,6 6,3 33,4 36,4 16,6 

29

4 
3,55 1,003 

21. Üniversitemizin eğitim ve öğretim hizmetlerindeki 

yenilikçiliğinden (F21) 
6,3 6,6 28,8 34,4 21,5 

29

5 
3,60 1,099 

22. 
Üniversitemiz ile ilgili genel memnuniyet derecesi (F22) 4,6 3,6 27,8 38,7 23,5 

29

8 
3,21 ,999 
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4.ANALİZLERİN HİPOTEZLER ÇERÇEVESİNDE YORUMLANMASI 

Öğrencilerin demografik ve kişisel özellikleri ile üniversitenin kariyer geliştirme 

olanaklarından memnuniyet düzeyi, tatmin düzeyi ve genel memnuniyet düzeyi arasında fark 

olup olmadığını belirlemek için hipotez testleri yapılmıştır. Hipotez testleri için Mann-

Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Mann-Whitney U testi iki bağımsız 

örneklemden elde edilen verilerin birbirlerinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için yapılan bir analiz türüdür. Kruskal-Wallis testi ise bağımsız iki 

veya daha fazla örneklemin verilerinin ortalamalarının birbirinden anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılan bir testtir.  Analizlerin yapılmasında SPSS 

istatistik programından yararlanılmıştır. 

4.1. Birinci Hipotez (H1) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Program türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1:Program türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

Tablo 5. incelendiğinde, ankete katılan program türü farklı olan öğrencilerin kariyer beklenti 

konusunda F4, F5, F8 ve F20 değişkeni %1 ve F1, F14, F16 ve F17 değişkeni %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel açıdan  anlamlı bir farkın olduğunu, bu da öğrenciler arasında Yabancı 

dil sınavları için yeterli desteğin verilmesi (F4), Üniversitemizin kariyer danışmanlığı ve 

kariyer planlama hizmetleri (F5), Üniversitemizin iş bulmada sağladığı kolaylıklar (F8), 

Üniversitemizin dış çevrenizde tanınması (F20), Mesleki ve bireysel gelişimimin 

arttırılmasını sağlayacak eğitimler aldırılması (F1), Üniversitemizin sunduğu hizmetlerdeki 

profesyonelliği (F14), Üniversitemizin öğrencileriyle ilişkileri ve ilgilenme düzeyi (F16) ve 

Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon misyon politika ve stratejilerin öğrencilere 

duyurulması (F17) konularında önemli farklılıkların olduğunu ve  (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) 

hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 5: Program Türüne Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Kruskal-Wallis 

Testi Sonuçları
*** 

 

SORULAR Chi-Square df Asym. Sig. (2-tailed)* 

F1 10,451 3 ,015** 

F4 23,469 3 ,000* 

F5 22,395 3 ,000* 

F8 19,417 3 ,000* 

F14 10,100 3 ,018** 

F16 10,885 3 ,012** 

F17 10,143 3 ,017** 

F20 11,666 3 ,009* 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değişkenlere tabloda yer verilmemiştir.   
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4.2.  İkinci Hipotez (H2) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Sınıf düzeyine göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1:Sınıf düzeyine göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

 Tablo 6. incelendiğinde, ankete katılan program türü farklı olan öğrencilerin kariyer 

beklenti konusunda F2, F5, F7, F8, F13, F14, F16 ve F20 değişkeni % 1 anlamlılık düzeyinde  

istatistiksel açıdan  anlamlı bir farkın olduğunu, bu da öğrenciler arasında, Günün gereklerine 

göre açılan kurslar (F2), Üniversitemizin kariyer danışmanlığı ve kariyer planlama hizmetleri 

(F5), Üniversitemizde araştırma için sağlanan elektronik veri tabanının yeterliliği (F7), 

Üniversitemizin iş bulmada sağladığı kolaylıklar (F8), Üniversitemizin eğitim ve kariyer 

hedeflerini karşılaması (F13), Üniversitemizin sunduğu hizmetlerdeki profesyonelliği (F14), 

Üniversitemizin öğrencileriyle ilişkileri ve ilgilenme düzeyi (F16) ve Üniversitemizin dış 

çevrede tanınması (F20) konularında önemli farklılıkların olduğunu ve  (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) 

hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 6: Sınıf Düzeyine Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Kruskal-Wallis 

Testi Sonuçları
*** 

SORULAR Chi-Square df Asym. Sig. (2-tailed)* 

F2 16,197 4 ,003* 

F5 14,325 4 ,006* 

F7 14,603 4 ,006* 

F8 29,323 4 ,000* 

F13 21,943 4 ,000* 

F14 21,043 4 ,000* 

F16 15,747 4 ,003* 

F20 18,407 4 ,001* 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değişkenlere tabloda yer verilmemiştir.   

 

4.3.  Üçüncü Hipotez (H3) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Öğrenim türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1:Öğrenim türüne göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde 

fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H1 hipotezi ile öğrencilerin öğretim türü dikkate alınarak kariyer beklentileri ölçülmüştür. 

Tablo 7. incelendiğinde, ankete katılan birinci öğretim ile ikinci öğretim öğrencileri arasında 

kariyer beklenti konusunda F12 değişkeni %1 ve F13 ile F17 değişkenleri ise %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu, bu da öğrenciler arasında  

Üniversitemizin eğitim öğretim kalitesi (F12), Üniversitemizin eğitim ve kariyer hedeflerini 
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karşılaması (F13) ve Üniversitemizin ilke ve değerleri vizyon misyon politika ve stratejilerin 

öğrencilere duyurulması (F17) konularında önemli farklılıkların olduğunu ve  (H1: μ1 ≠ μ2≠ 

..≠ μk) hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 7: Öğrenim Türüne Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Mann 

Whitney U Testi Sonuçları
***

 

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W Z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F12 6879,500 10039,500 -2,784 ,005* 

F13 7193,000 10353,000 -2,323 ,020** 

F17 7057,000 10138,000 -2,409 ,016** 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değişkenlere tabloda yer verilmemiştir.   

 

4.4.  Dördüncü Hipotez (H4) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Cinsiyetlerine  göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk)  

H1: Cinsiyetlerine göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında anlamlı şekilde fark 

vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H4 hipotezi ile öğrencilerin cinsiyetleri dikkate alınarak kariyer beklentileri ölçülmüştür. 

Tablo 8. incelendiğinde, ankete katılan kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında  kariyer 

beklentileri konusunda F2 değişkeninin %1 ve F6 değişkeninin %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğunu, bu da kız öğrenciler ile erkek öğrenciler 

arasında, Günün gereklerine göre açılan kurslar (F2) ve Üniversitemizin staj destek hizmetleri 

(F6) konusunda önemli farklılıkların olduğunu ve (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) hipotezinin kabul 

edildiğini göstermektedir. 

Tablo 8: Cinsiyete Göre Öğrencilerin Kariyer Beklentilerinin Mann Whitney U 

Testi Sonuçları***
 

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F2 8722,500 19600,500 -2,893 ,004* 

F6 9074,500 20249,500 -2,482 ,013** 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değişkenlere tabloda yer verilmemiştir.   

 

4.5.  Beşinci Hipotez (H5) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0: Öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okumaları ile kariyer beklentileri 

arasında anlamlı şekilde fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 
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H1: Öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okumaları ile kariyer beklentileri 

arasında anlamlı şekilde fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H5 hipotezi ile öğrencilerin hayalini kurdukları bölümde okuduğu dikkate alınarak kariyer 

beklentileri ölçülmüştür. Tablo 9. incelendiğinde, ankete katılan öğrenciler arasında  kariyer 

beklentileri konusunda F2 ve F13 değişkenleri %1 ve F6 ve F18 değişkenlerinin %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğunu, bu da öğrenciler 

arasında, Günün gereklerine göre açılan kurslar (F2) ve Üniversitemizin eğitim ve kariyer 

hedeflerini karşılaması (F13), Üniversitemizin staj destek hizmetleri (F6) ve  Üniversitemizin 

iş bulmada sağladığı kolaylıklar (F8) konusunda önemli farklılıkların olduğunu ve (H1: μ1 ≠ 

μ2≠ ..≠ μk) hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. 

Tablo 9: Öğrencilerin Hayalini Kurdukları Bölümde Okumalarına Göre Kariyer 

Beklentilerinin Mann Whitney U Testi Sonuçları
*** 

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W Z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F2 8498,500 19524,500 -3,214 ,001* 

F6 9108,500 20134,500 -2,435 ,015** 

F13 8617,000 19942,000 -3,494 ,000* 

F18 9239,500 20715,500 -2,444 ,015** 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değişkenlere tabloda yer verilmemiştir.   

 

4.6.  Altıncı Hipotez (H6) Analiz Sonuçları ve Yorumlanması 

H0:  Bölümde zorunlu staj olmasına göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında 

anlamlı şekilde fark yoktur. (H0: μ1= μ2= …=μk) 

H1: Bölümde zorunlu staj olmasına göre öğrencilerin kariyer beklentileri arasında 

anlamlı şekilde fark vardır. (H1: μ1 ≠ μ2≠ …≠ μk) 

H6 hipotezi ile bölümde zorunlu staj olması dikkate alınarak kariyer beklentileri ölçülmüştür. 

Tablo 10. incelendiğinde, ankete katılan öğrenciler arasında  kariyer beklentileri konusunda 

F4 ve F5 değişkenleri %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

olduğunu, bu da öğrenciler arasında, Yabancı dil sınavları için yeterli desteğin verilmesi (F4) 

ve Üniversitemizin kariyer danışmanlığı ve kariyer planlama hizmetleri (F5) konusunda 

önemli farklılıkların olduğunu ve (H1: μ1 ≠ μ2≠ ..≠ μk) hipotezinin kabul edildiğini 

göstermektedir. 
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Tablo 10: Bölümde Zorunlu Staj Olmasına Göre Kariyer Beklentilerinin Mann 

Whitney U Testi Sonuçları
*** 

 

SORULAR Mann Whitney U Wilcoxon W z Asym. Sig. (2-

tailed)* 

F4 7120,000 27826,000 -2,940 ,003* 

F5 7023,500 27526,500 -2,850 ,004* 

*P<0,01 %1 Anlamlılık Düzeyi, **p<0,05 %5 Anlamlılık Düzeyi, *** Anlamlı farkın olmadığı değişkenlere tabloda yer verilmemiştir.   

 

5. SONUÇ 

Eğitim, tecrübe ve niteliklerin gelişiminin kariyer ve kariyer gelişimi kavramlarını ön plana 

çıkardığı görülmektedir. Nitekim kariyer kavramı hiçbir dönemde bu kadar popüler olmamış, 

bu süreçte kariyer gelişimi ve insan kaynakları programları bireyler ve organizasyonlarca 

geniş ölçüde kabul görmeye başlamıştır. Bu aşamada, kuralları ve kuralsızlıklarıyla kendine 

has bir işleyişi olan iş dünyasında yer edinmek ve konumunu geliştirmek isteyen bireylerin 

kariyer hedeflerini belirlemeleri, bu hedefe yönelik gelişim planlarını yapmaları ve aktif 

eğitimler yoluyla destek almaları önemli hale gelmiştir. Günümüz koşullarında bu süreci en 

yaygın ve etkin şekilde gerçekleştirebilecek kurumların başında üniversitelerin geldiği kabul 

gören bir gerçektir. Dolayısıyla üniversiteler bireylerin büyük çoğunluğunun kariyer 

hedeflerinin somut anlamda oluştuğu/geliştiği, bilimsel araştırmaların yapıldığı, elde edilen 

bilginin çeşitli yollarla (yayın, eğitim, öğretim vb.) paylaşıldığı, her alanda düşünen, 

uygulayan ve aranan insan gücünü yetiştiren kurumlar olarak kariyer gelişimi konusunda en 

duyarlı olması gereken kurumlardır. 

Bu amaçla, bu durumlar göz önünde bulundurularak, çalışmada dünyada ve Türkiye’deki 

üniversitelerde henüz yeni yapılanmalar olan kariyer merkezlerinin öğrencilerin kariyer 

beklenti hedeflerini ne derece sağlayabildiği konusunda Balıkesir Üniversitesi'nde bir 

araştırma yapılmış, öğrencilerinin kariyer merkezinden beklentileri çeşitli faktörler göz 

önünde bulundurularak analiz edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

Öğrencilerin Balıkesir Üniversitesi’ni tercih etme nedenini %38,7 gibi büyük bir oranla 

ailesine yakın olması olarak ifade ederken, sadece %1’lik kısmı üniversitenin bilimsel 

başarıları olarak ifade etmiştir. Öğrencilerin %51’i hayal ettiği bölümde okuduğunu, %69,4’ü 

bölümünde zorunlu staj olduğunu, %75,1 gibi yüksek bir oranla kariyer danışmanlığına 

ihtiyaç duyduğunu belirttiği fakat %79,4 gibi yüksek bir oranın ise üniversitedeki kariyer 

geliştirme merkezinden haberdar olmadığı görülmektedir. Ayrıca; öğrencilerin %54,3’ü 

kariyer geliştirme merkezinden kariyer danışmanlığı, %50,3’ü ise iş bulmak beklentisi içinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu doğrultuda öğrenciler, meslek yaşamlarında başarılı olabilmek 

için yapacakları çalışmaları daha ayrıntılı görebilmek adına bazı desteklere ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Anket çalışmasında, program türü, sınıf düzeyi, öğrenim türü, cinsiyet, öğrencilerin hayalini 

kurdukları bölümde okumaları ve bölümde zorunlu staj olması ile kariyer merkezinden 

beklentileri açısından anlamlı farklar ortaya çıkmıştır. 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin ankete verdikleri yanıtlarda %42,4'ü Üniversitemizin eğitim 

öğretim kalitesinden, %42,1'i Üniversitemizin ilke ve değerleri, vizyon, misyon, politika ve 

stratejilerinden, %40,7’si Mesleki ve bireysel gelişimimin arttırılmasını sağlayacak eğitimler 

aldırılmasından memnun olduklarını ifade ederken, %43,7’si Yabancı dil sınavları için yeterli 

desteğin verilmesinden, %34,8'i Üniversitemizin staj destek hizmetlerinden, %35,5'i 

Üniversitemizin yurtdışı eğitim-araştırma imkanlarından ve %31,1'i Üniversitemizin iş 

bulmada sağladığı kolaylıklardan hiç memnun olmadıklarını dile getirmişlerdir. 

Sonuç olarak, ülkemizde üniversitelerin sadece eğitim ve öğretim konusunda öğrencilere iyi 

hizmetler sunarken, eğitim sonrası kariyer hedeflerini belirleyici hizmetler konusunda oldukça 

yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu süreçte kariyer merkezleri önemli bir role sahip olmakla 

beraber, öğrenciler ile sanayi/iş dünyası arasında köprü görevini üstlenmeleri gerekmektedir.   
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ÖZET: Son yıllarda ülkemizde ihracatın hızlı bir artış göstermesi lojistik sektörünün önemini 

arttırmıştır. Bu bağlamda, diğer ülkeler gibi Türkiye de de lojistik şirketlerinin performansını artırmak 

ve rekabette üst basamaklara tırmanmak için daha fazla çaba sarf etmeye başlanmıştır. Performansın 

en önemli boyutlarından birini de finansal göstergeler oluşturmaktadır. Firmaların finansal 

performansının ölçülmesi, yürütmekte olduğu lojistik faaliyetlerinin geçmiş dönemdeki finansal 

durumunun ortaya konularak, gelecek dönemler için bu faaliyetlere yönelik yatırım ve finansman 

konularında alacağı kararların etkinliğinin artırılmasında etkili olacaktır. Bu çalışmada, Borsa 

İstanbul’a (BİST) kayıtlı lojistik firmalarının, 2006-2015 yıllarına ait faaliyet ve kârlılık başarılarının 

analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’de lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

faaliyet performansı açısından olumlu bir görüntü çizdiği; ancak faaliyet karı marjı dışındaki kârlılık 

oranlarının istenen seviyelerde gerçekleşmediği tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Faaliyet Oranı, Karlılık Oranı 

 

TURKISH LOGISTICS INDUSTRY DEVELOPMENT OF THE EFFECT OF OPERATION 

AND PROFITABILITY RATIOS of LOGISTICS COMPANY 

 

ABSTRACT: Show a rapid increase of exports in our country in recent years has increased the 

importance of the logistics sector. In this context, other countries such as Turkey was also to improve 

the performance of the logistics company and began to exert more effort to climb to the top step in 

competition. One of the most important aspects of performance constitute financial indicators. 

Measuring the financial performance of the company, put forth the financial situation in the past of 

logistics activities which are executed, for future investment and financing for such measures will be 

effective in improving the efficiency of its decision. In this study, the Istanbul Stock Exchange (BIST) 

registered logistics companies, analysis of operations for the years 2006-2015 has made opreation and 

profitability. In conclusion, in terms of operating performance of companies operating in the logistics 

sector in Turkey drew a positive image; but it hasn’t been found to occur at the desired level of 

profitabilities ratio than the return on equity ratio. 

 

Keywords:Logistic,  Activity Ratio, Profitability Ratio 
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GİRİŞ 

Ülkelerin ekonomik büyüme oranlarını artırabilmelerinde ve küresel pazarlardan daha fazla 

pay alabilmelerinde dış ticaretin, özellikle de ihracatın önemi büyüktür. İhracatın tatmin edici 

düzeylerde olması ve sürdürülebilirliği, ülkelerin katma değeri yüksek ürün ihraç etmesine, 

ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılmasına bağlıdır. Bununla birlikte, son yıllarda kompleks bir 

görünüm sergileyen dış ticaret işlemleri lojistiğin önemini arttırmış, ülkelerin sözü edilen 

politika ve stratejileri mutlaka lojistik stratejileriyle geliştirmesi ve entegre etmesi 

zorunluluğu ortaya çıkmıştır (Erkan, 2014:46 ). 

Lojistiğin sağladığı katkılara makro açıdan bakıldığında; ekonomik, sosyal, psikolojik, 

kültürel, stratejik, askeri ve politik vb. gibi alanlarda olduğu görülmektedir. Bu katkılara 

mikro açıdan bakıldığında ise; milli gelirin yükselmesi, alım gücünün artması, istihdamın 

sağlanması, moral ve motivasyonun artması, eğitimin gelişmesi, stratejik ve jeopolitik önemin 

artması, ikili ve çoklu anlaşmalar, lojistik üsler, siyasi güç ve liderlik, stratejik ortaklık, rol 

modeli ve model ortaklığı, gelir dağılımında adaletin sağlanması, vergi ödemeleri, rekabet 

gücünün artması, sektörün ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve büyümesi, ekonomik kalkınma, 

ihracat ve ithalatın gelişmesi, yurt içindeki yabancı sermayenin büyümesi, dış kaynak 

kullanımın artması, kültürel transferin sağlanması vb. gibi özelleşmiş alanlarda olduğu 

görülmektedir (Ayaydın ve Durmuş, 2015).  

Günümüzde gerek ulusal gerek uluslararası işletmeler için üretim ve dağıtım önemli yer arz 

eder. Bu iki fonksiyonun önemli ara yüzü olan lojistik kavramı gitgide önemli hale gelmeye 

başlamıştır. Ülkeler bu alanda kendilerini geliştirmeye, çalıştırmaya hatta birbirileri arasında 

rekabete girmeye başlamışlardır. Lojistik sektörü bu bağlamda hızla gelişmekte ve kalitesini 

artırmaktadır. 

 Bu amaçla çalışmanın amacı, Türk lojistik sektörünün faaliyet ve karlılık analizini yaparak, 

dünyada gelişen lojistik sektörü içerisinde rekabet edebilirlik düzeyini ölçümlemektir.  

 

1. TÜRKİYE'DE LOJİSTİK SEKTÖRÜN GELİŞİMİ 

Lojistik sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüyen önemli sektörler arasında 

yer almaktadır. Türkiye’de lojistik sektörü son yıllarda geleneksel anlamda yapılan 

nakliyecilikten sıyrılırken, önemli aşamalar kaydetmiş olmasına rağmen hala genç bir sektör 

olarak nitelendirilebilir (Ulu ve diğerleri, 2012: 31). Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren 

lojistik sektörü, hem kendi içinde taşıdığı büyüme potansiyeli, hem de Türkiye’nin birçok 

ekonomik hedefe ulaşmasında oynayacağı temel rol itibarıyla büyük öneme sahiptir. 

Taşımacılık, depolama, paketleme, gümrükleme ve nihai tüketiciye erişimi de kapsayan 

lojistik hizmetlerinin dünya genelindeki hacmi giderek artmaktadır. Lojistik altyapısı gelişmiş 

ülkelerin ticaret faaliyetlerinin daha etkili ve verimli olduğu görülmektedir (Erkan, 2014: 51). 

Dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler ve 1980 sonrası Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme 

stratejilerini benimsemesi sonucu artan dış ticaret hacmi, Türk lojistik sektörünün önemli 

adımlar atmasını sağlamıştır. Sağladığı gelişme sonrası kurumsal yapı ve altyapıdaki 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3397 
 

eksikliklere karşın Türkiye lojistik sektörü, bulunduğu coğrafyadaki mevcut ve potansiyel 

pazarlara hizmet verebilecek düzeylere erişmiştir. Rekabette lojistik hizmetlerin artan önemi 

ise lojistik sektörünü girişimciler açısından cazip bir yatırım alanı durumuna getirmiştir. 

Ulusal ve yerel birçok firma lojistik hizmeti verme yolunda önemli adımlar atmıştır. Tüm 

bunların yanında uluslararası ve küresel firmalar Türkiye pazarına yönelmiş, satın alma, 

birleşme ya da doğrudan sermaye yatırımları ile sektörde rol almaya başlamıştır. Lojistik 

sektörünün gelişmesi dış ticarette Türk işletmelerinin rekabet gücünü olumlu yönde 

etkilerken, istihdam sorununun çözümüne de önemli katkıda bulunmuştur. Mevcut 

eksikliklerin giderilmesi durumunda sektörün Türk ekonomisine katkısı çok önemli düzeylere 

çıkabilecektir. Türkiye'nin coğrafi konumu da, Türk lojistik sektöründe uluslararası düzeyde 

belli başlı oyuncular arasına girmede üstünlük sağlayan en önemli doğal rekabet üstünlüğü 

yaratan faktörlerden birisidir (Akiş, 2016: 4). Türkiye, Avrupa’nın içinde bulunduğu krize ve 

Arap Baharı’nın ardından Suriye’de yaşanan iç çatışmaya ve siyasi gerginliğe rağmen lojistik 

sektöründe büyüme rakamlarını yakalamayı başarmıştır. Türkiye’nin en önemli sektörleri 

arasında yer alan lojistik, 50 bini aşkın araç filosu, 80 milyar liralık iş hacmi ve bunu yakın 

zamanda üç katına çıkarabilecek potansiyeli ile kara, hava, deniz ve demiryolu modları ile 

ileriye yönelik daha güçlü hedefler koymaktadır (UND, 2016: 41, Erkan, 2014: 51, Afatoğlu, 

2013: 1). 

Lojistik, son beş yılda Türkiye’de kalkınma ajansları tarafından hazırlanan tüm ulusal ve 

bölgesel kalkınma planlarında, bölgesel gelişmeye katkı verecek en önemli iş kolundan birisi 

olarak tanımlanmaktadır. Lojistik, doğrudan üretim sektörlerine ve dolaylı olarak hizmet 

sektörlerine destek vermektedir. Yayılma etkisi ile bölgesel ve ulusal sanayiyi ve ticareti 

destekleyen, rakiplerinden öne çıkaran ve bölgede kalan katma değeri arttırmaya yarayan bir 

sektör olarak karşımıza çıkmaktadır (Akiş, 2016: 4, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 

2015: 42). 

Tablo 1‘de 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarına ait Lojistik Performansı Endeksi (LPI) 

görülmektedir. Lojistik Performans İndeksi (LPI), Dünya Bankası tarafından, ülkelerin lojistik 

alanındaki performanslarını ölçmek için oluşturulmuştur. Bu ölçüm yönteminde, her ülkede 

lojistik alanında çalışan firmaların çalışan ve yöneticilerine çeşitli kategorilerde sorular 

sorulmuştur. Bu soruların cevaplarına göre, her ülke için bir LPI skoru belirlenmiş ve ülkeler 

bu skorlara göre sıralanmıştır. Bir ülkenin LPI skoru, o ülkenin, gümrükleme işlemleri; 

altyapı; uluslararası taşımacılık; lojistik hizmet kalitesi; takip edilebilirlik ve zamanında 

teslim alanlarındaki performanslarının, anket sonuçlarına göre yapılan ölçümlerinin ağırlıklı 

ortalaması olarak belirlenmektedir (Worldbank, 2014: 2, Sofyaloğlu ve Kartal, 2013: 526) Bu 

kriterler, aynı zamanda bir ülkede lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için 

hangi alanlara dikkat edilmesi gerektiğine de işaret etmektedir. Bu kriterlerden gümrükleme 

işlemleri ve alt yapı daha çok devlet politikaları ve yatırımları ile diğerleri de daha çok özel 

sektör firmalarının performansları ile ilgilidir. Ayrıca takip edilebilirlik kriteri, lojistik 

alanında bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı ile yakından ilgilidir. Diğer yandan, lojistik 

hizmet kalitesi ve zamanında teslim kriterleri de lojistik performansında müşterilerin 

beklentilerini karşılamanın önemine işaret etmektedir (Akiş, 2016: 7).  
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Tablo 1: Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksi’ndeki Yeri (2007 - 2014) 

 

 LPI 2007 LPI 2010 LPI 2012 LPI 2014 

Sıra Sko

r 

Sır

a 

Skor Sır

a 

Sko

r 

Sır

a 

Skor 

LPI Genel 34 3,1

5 

39 3,22 27 3,5

1 

30 3,5 

Gümrükler 33 3 46 2,82 32 3,1

6 

34 3,23 

Altyapı 39 2,9

4 

39 3,08 25 3,6

2 

27 3,53 

Uluslararası Taşımacılık 41 3,0

7 

44 3,15 30 3,3

8 

48 3,18 

Lojistik Yetkinlik 30 3,2

9 

37 3,23 36 3,5

2 

22 3,64 

Yük İzleme 34 3,2

7 

56 3,09 29 3,5

4 

19 3,77 

Zamanlama 52 3,3

8 

31 3,94 27 3,8

7 

41 3,68 

Kaynak: World Bank (2014), Connecting to Compete 2014, Trade Logistics in The Global Economy, The 

Logistics Performance Index and Its Indicators- ss. 17. 

Tablo 1. incelendiğinde 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarına ait Lojistik Performansı Endeksi 

(LPI)’ne göre Türkiye inişli çıkışlı bir seyir göstermiştir. Ancak, LPI’nın 160 ülkenin 

katılımıyla hesaplandığı düşünüldüğünde Türkiye’nin 39 – 30 bandında yer alması 

azımsanmayacak bir derecedir. 2014 yılı dünya sıralamasındaki yeri ve skoru LPI’nın alt 

bileşenleri açısından incelendiğinde, uluslararası taşımacılık ve zamanlama konusunda genel 

sıralamanın altında kalındığı görülmektedir. Yük izleme, lojistik yetkinlik ve altyapı 

konusunda ise genel sıralamaya göre oldukça iyi performans gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Dünyada ön plana çıkan güvenli, dakik, daha kısa sürede ve daha konforlu ulaşım talepleri, 

son yıllarda ulaştırmanın gelişimini hızlandırmıştır. Bu gelişme çerçevesinde, lojistik 

hizmetleriyle desteklenen ulaştırma türlerinin bütünleşmiş bir şekilde işletimini, verimli ve 

etkili bir ulaştırma altyapısı oluşturulmasını ve ulaştırma türlerinde güvenliği öne çıkaran 

sürdürülebilirlik kavramını da göz önünde bulundurarak, insan faktörünü öne alan ve çevreye 

zararı en aza indirgeyen politikaların uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Tablo 2: Uluslararası LPI’de Genel Sıralama ve Türkiye’nin Yeri 

Kaynak: World Bank, 2014: 28. 

 

2014 yılı Uluslararası Lojistik Performans Endeksinde genel sıralama ve bu sıralamada 

Türkiye’nin yeri Tablo 2’de görülmektedir. Tabloya göre, 4,12 puanla Almanya birinci, 4,05 

Ülke LPI 

Sıralaması 

LPI 

Puanı 

Ülke LPI   

Sıralaması  

LPI 

Puanı Almanya 1 4,12 Birleşik Arap 

Emirlikleri 

27 3,54 

Hollanda 2 4,05 Çin 28 3,53 

Belçika 3 4,04 Katar 29 3,52 

Birleşik Krallık 4 4,01 Türkiye 30 3,50 

Singapur 5 4,00 Polonya 31 3,49 

İsveç 6 3,96 Çek Cumhuriyeti 32 3,49 

Norveç 7 3,96 Macaristan 33 3,46 

Lüksemburg 8 3,95 Afganistan 158 2,07 

ABD 9 3,92 Kongo 159 1,88 

Japonya 10 3,91 Somali 160 1,77 
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puanla Hollanda ikinci, 4,04 puanla Belçika üçüncü ve 4,01 puanla Birleşik Krallık dördüncü 

sırada yer alarak en iyi lojistik performansı gösteren ülkeler olmuştur. 

 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

Lojistik firmaların faaliyet ve karlılık oranları ile ilgili literatürde yapılmış bazı ampirik 

çalışma bulunmaktadır. Ancak Türkiye için yapılmış çalışmalar sınırlıdır.  

 

Fabbe vd. (2008), Leuschner v.d. (2013) lojistik faaliyetler ile firma performansı arasındaki 

ilişkiyi incelediği çalışmasında, firma performansını etkileyen üç temel performans ölçüsünün 

stratejik, operasyonel ve finansal performans ölçüleri olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla 

lojistik faaliyetlerde ki iyileşmenin karlılık, yatırımların geri dönüşü ve satışların dönüşü gibi 

finansal performansları da etkileyeceği sonucuna ulaşmıştır. 

 

Gümüş (2009), lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisini ortaya 

koymak amacıyla yaptığı çalışmada, lojistik faaliyetlerin aktifte; hazır değerler, alacaklar ve 

stoklar kalemi ile pasifte; kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz 

kaynaklar ile ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

 

Kim (2009), Flynn v.d. (2010), Huo (2012), lojistik faaliyetler ile finansal performans 

arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, işletme stratejileri, uygulamaları, prosüdürleri iyi 

şekilde uygulanabildiği ve müşterilerin talepleri iyi şekilde karşılanabildiği sürece, bu etki 

finansal performansı da olumlu yönde etkileyeceği sonucuna ulaşmışlardır.  

 

Yılmaz ve Karaduman (2013), kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin lojistik 

faaliyetlerinin finansal performansının ölçülmesine yönelik yaptığı çalışmalarında, RAC 

sınıflandırmasına göre altı ayrı alt sektörden oluşan kimya sektörünün her bir alt sektörünün 

kendine has bir lojistik faaliyet alanı olduğunu, bu nedenle bir alt sektörde kullanılan rasyo bir 

diğeri için gereksiz olabildiği sonucuna ulaşmıştır.  

 

Ayaydın ve Durmuş (2015), lojistik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin performanslarını 

finansal oranlar kullanarak gri ilişkisel analiz yöntemi ile ölçülmüşlerdir. Uygulanan 

yöntemle, finansal oranları tek tek inceleme yerine oranların tümüne odaklanarak bir sıralama 

yapma imkanı sağlanmıştır. Her bir finansal oran ağırlığının eşit olarak alındığı çalışmada, en 

iyi dereceye sahip 3 şirket sırasıyla Reysaş Taşım. ve Loj.Tic. A.Ş., Omsan Lojistik A.Ş. ve 

Borusan Lojistik Dağ. Taş. ve T. A.Ş. olarak ortaya çıkmıştır.  

 

Chang v.d. (2016), lojistik faaliyetlerin firmaların finansal performansına etkisini ölçmek 

amacıyla yaptıkları çalışmalarında, lojistik faaliyetlerin doğrudan etkisi olmadığını fakat 

kontrol edilmezse yüksek maliyetler yaratacağı ve buda dolaylı olarak finansal performansı 

olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna varmışlarıdır.  

 

3. ARAŞTIRMA 
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3.1. Veri Toplama Yöntemi 

 

Borsa İstanbul’a kote edilmiş 5 tane lojistik şirketi bulunmaktadır (Tablo 3). Söz konusu 

şirketlerin çoğunluğu 1990 ve sonrasında kurulmuş, lojistik sektöründeki büyük ve köklü 

kuruluşlardan oluşmaktadırlar. 

  

Tablo 3. Borsa İstanbul’da Lojistik Sektöründe Yer Alan Şirketler 

1 REYSAŞ Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. 

2 T.H.Y. Türk Hava Yolları A.O. 

3 BEYAZ Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. 

4 ÇELEBİ Çelebi Hava Servisi A.Ş. 

5 PEGASUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.  

 

Analizde ilgili firmaların kamuoyuna açıkladığı ve bağımsız denetimden geçmiş 2006-2015 

yıllarına ait olan finansal tablolar kullanılmıştır. Borsa İstanbul - Ulaştırma Sektörü’nde işlem 

gören 8 şirket içerisinde ilgili dönemler için verileri düzenli elde edilebilen 5 şirket olduğu 

için analizde sadece bu şirketlerin mali tablolarından yararlanılmıştır. Faaliyet ve kârlılık 

analizi için şirketlerin 10 yıllık verileri ele alınmıştır. Ayrıca, bu şirketlerden elde edilen 

oranların ortalaması alınarak bir sektör ortalaması elde edilmiş, lojistik sektörü bu yeni 

değişkene göre değerlendirilmiştir. Ayrıca şirketlerin mali tablolarına BİST, KAP ve Garanti 

bankası internet sitelerinden ulaşılmıştır.  

 

3.2. Veri Analiz Yöntemi Ve Analiz Süreci 

 

Finansman yöneticileri oran analizini finansal tablolardaki ham verileri yorumlamak için 

kullanmaktadırlar. Bir finansal oranın hesaplanması kolay olmakla birlikte; bir işletmenin 

performansını etkili bir biçimde ölçebilmek için her oranın dikkatlice analiz edilmesi 

gerekmektedir (Demir ve Tuncay, 2012: 378). Lojistik sektöründe faaliyet oranları ve kârlılık 

oranları ilişkisini incelemek üzere seçilmiş oranlar Borsa İstanbul’da kayıtlı 5 şirket mali 

tabloları verileri üzerinde uygulanmıştır. Uygulama için seçilen faaliyet ve kârlılık oranları 

Tablo 4’de listelenmiştir (Demir ve Tuncay, 2012: 379). 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Çalışmada Kullanılan Oranlar 

 
Oran Adı Formül Açıklama 

Alacak Devir 

Hızı 

Net Satışlar / 

Ortalama Ticari 

Alacak 

Ticari alacaklar ile satışlar arasındaki ilişkiyi 

alacakların paraya dönme çabukluğunu ve işletmenin 

alacaklarını tahsil kabiliyetini gösterir. 
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F
a

a
li

y
et

 

O
ra

n
la

rı
 

Stok Devir 

Hızı 

Satışların Maliyeti/ 
Ortalama Stok 

Stokların likiditesini gösterir, stoklarla satış arasındaki 

ilişkiyi verir. Bu oranı artıran işletmeler daha fazla kâra 

ulaşabilirler. 

Aktif Devir 

Hızı 

Net Satışları / 

Toplam Aktif 
İşletmenin tüm varlıklarını ne kadar verimli 

kullandığını ortaya koyar. İşletme kârlılığını gösteren 

temel faktörlerden biridir. 

K
â

rl
ıl

ık
 O

ra
n

la
rı

 

Brüt Kâr 

Marjı 

Brüt Satış Kârı / Net 

Satışlar 
İşletmenin üretim maliyetlerinin kontrolü ve fiyatlama 

politikasındaki başarısı ortaya koyulur. 

Faaliyet 

Kârı Marjı 

Faaliyet  Kârı / Net 
Satışlar 

İşletmenin esas faaliyetlerinde ne ölçüde kârlı olduğunu 

ortaya koyar. 
Net Kâr 

Marjı 

Net Kâr / Net Satışlar Bir işletmenin vergiden sonra ne oranda kârlılık 

gösterdiğini ortaya koyar. Değerlendirmelerde brüt kâr 

marjı ile birlikte ele alınmalıdır. 

Özsermaye 

Kârlılığı 

Net Kâr / Özsermaye Hisse sahiplerinin koydukları sermaye üzerinden elde 

edilen kârlılığı gösterir. 

Aktif 

Kârlılığı 

Net Kâr / Toplam 

Aktif 

İşletmenin yatırım verimi (kazanç gücü) ortaya koyulur. 

 

3.3. Lojistik Sektörünün Faaliyet Ve Karlılık Oranları Açısından Analizi 
 

Faaliyet oranları, aktiflerin kullanımındaki etkinliği ölçmekte ve firmaların varlıklarını ne 

kadar verimli kullandıklarını göstermektedir. Bu sebeple faaliyet oranlarının yüksek olması 

istenir. Bu durum işletmede varlıkların verimli kullanıldığına işarettir. Ayrıca, kârlılık 

oranlarının da faaliyet oranlarına paralel olarak yüksek olması istenmektedir. Dolayısıyla 

lojistik sektöründe faaliyet oranları analizi yapılırken kârlılık oranları da incelenmiştir. Borsa 

İstanbul’da lojistik sektöründe işlem gören 8 şirket ve bu şirketlerin verilerinden elde edilen 

sektör ortalaması için, 3 tane faaliyet oranı ve 5 tane de kârlılık oranı ele alınmıştır. Ele alınan 

dönemde (2006-2015) işletmelerin faaliyet ve kârlılık açısından nasıl bir performans 

gösterdikleri, bu dönemlerde ortaya çıkan eğilimin hangi yönde olduğu ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Lojistik Sektörünün Faaliyet Oranları Açısından İncelenmesi 

 

3.3.1.1. Alacak Devir Hızındaki Gelişmeler  

 

Alacak devir hızı, şirketlerin ticari alacaklarını tahsil etme kabiliyetini ölçen ve şirketlerin bir 

yıl süresince alacaklarını satışları ile kaç defa devir ettiklerini gösteren bir orandır. Bir şirket 

alacaklarını hızlı bir şekilde (devir hızının yüksek olması durumu) tahsil edebiliyorsa, 

likiditesi yüksek kabul edilebilir ve şirket bu sayede hem nakit sıkıntısı içine girmez, hem de 

alacaklarının değeri fazla erimeden bunları daha iktisadi alanlarda kullanabilir.  
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Tablo 5 incelendiğinde, genel olarak şirketlerin alacak devir hızları yıllar itibariyle giderek bir 

artış gösterdiği görülmektedir. Şirketler içerisinde Pegasus, alacak devir hızı en yüksek 

seyreden firma olmuştur. Pegasus’un 2008-2009 ile 2010-2012 dönemi boyunca ve THY ve 

Beyaz şirketlerinin de 2014 sonrası sektördeki diğer firmalardan aşırı yüksek değerler 

göstermesi, sektör ortalamasının da bu dönemlerde değerlerinin sıçramasına yol açmıştır  

 

Tablo 5: 2006-2015 Yılları Arasında Alacak Devir Hızında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 7,36 7,77 6,66 8,41 9,28 8,08 4,99 5,01 4,16 4,00 

T.H.Y. 13,94 19,79 17,53 15,85 14,58 15,44 19,17 16,35 22,83 27,33 

BEYAZ - - 7,42 8,80 5,32 7,19 4,00 2,78 17,17 29,66 

ÇELEBİ 14,85 15,20 17,87 13,99 13,13 13,55 11,69 7,81 10,74 9,75 

PEGASUS - - 27,12 29,27 52,82 18,86 43,64 12,56 13,22 11,84 

ORTALAMA 12,05 14,25 15,32 15,26 19,03 12,62 16,70 8,90 13,62 16,52 

 

Diğer yandan, sektör ortalamasını aşırı etkilediği düşünülen ve pozitif uç değerler gösteren 

Pegasus, THY ve Beyaz şirketlerinin ilgili yıllara ait verileri çıkarılarak hesaplanan ortalama 

değerler ise yıllara göre gösterdiği değişim aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 

ORTALAMA 12,05 14,25 12,37 11,76 10,58 12,62 9,96 8,90 13,62 8,53 

 

Sektör için hesaplanan yeni ortalamaların Tablo 5’deki sektör ortalamalarına kıyasla Reysaş 

tüm yıllarda Beyaz ise son iki yıl hariç diğer yıllarda sektör ortalamasının altında kaldığı 

görülürken, diğer şirketlerin alacak devir hızı sektör ortalamasının üstünde kaldığı 

görülmektedir.  Dolayısıyla, genel olarak şirketlerin alacak tahsilatının etkin olduğu 

söylenebilir. Lojistik sektöründe alacak devir hızındaki yükselme eğilimi, bu sektörde alacak 

tahsilât politikalarının iyileşmeye başladığının ve peşin satışların arttığının veya alım gücünün 

arttığının göstergesi olarak yorumlanabilir.  

 

3.3.1.2. Stok Devir Hızındaki Gelişmeler 

 

Varlıkların kullanımındaki verimliliği ölçen bir diğer oran; stokların bir yıl içerisinde kaç defa 

devrettiğini gösteren stok devir hızıdır. Stok devir hızı analizinde amaç stok olarak tutulan 

varlıkların firma tarafından ne kadar hızla üretim içinde tüketildiği ve satışa hazır hale 

getirildiğini görebilmektir. Bu şekilde stokların belli bir dönem içinde kaç kere yenilendiği 

ortaya çıkar. 

 

Tablo 6 incelendiğinde dönemlerdeki stok devir hızları birbirlerinden farklı seyir çizseler de 

genel olarak artış eğilimi göstermektedirler. Şirketler içerisinde Pegasus ve Reysaş’ın stok 

devir hızı en yüksek seyreden firma olmuştur. Pegasus ve Reysaş’ın dönemlerde sektördeki 

diğer firmalardan aşırı yüksek değerler göstermesi, sektör ortalamasının da bu dönemlerde 

değerlerinin sıçramasına yol açmıştır.  
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Tablo 6: 2006-2015 Yılları Arasında Stok Devir Hızında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 47,8

8 

160,3

6 145,67 392,67 200,73 161,22 

841,0

8 

708,6

7 

169,2

9 

110,4

4 

T.H.Y. 23,9

4 31,70 47,27 34,90 38,40 38,93 45,88 13,33 18,65 36,56 

BEYAZ     2,51 1,42 0,28 1,43 13,59 16,73 37,18 21,97 

ÇELEBİ 45,4

8 4,49 48,45 53,82 52,55 53,95 49,43 43,79 53,28 52,48 

PEGASUS   
7.473,4 6.078,3 

4.154,

2 

2.372,

9 
850,3 484,0 341,6 228,7 

ORTALAM

A 

39,1

0 

18,10 1.543,4

7 

1.542,1

3 

889,25 525,70 239,8

0 

139,4

8 

124,0

1 

90,04 

 

Diğer yandan, sektör ortalamasını aşırı etkilediği düşünülen ve pozitif uç değerler gösteren 

Pegasus ve Reysaş’ın ilgili yıllara ait verileri çıkarılarak hesaplanan ortalama değerler ise 

yıllara göre gösterdiği değişim aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 

ORTALAMA 39,10 18,10 32,74 30,05 30,41 31,44 36,30 24,62 36,37 37,00 

 

Sektör için hesaplanan yeni ortalamalarda Reysaş şirketinin 2007-2015, Pegasus’un ise 2008-

2015 yılı hariç diğer yıllarda sektör ortalamalarından yüksek yada sektör ortalamasına yakın 

olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla, bu durum stokların daha optimal düzeyde tutulduğunu ve 

kullanıldığını gösterir. Böyle bir durumda şirketler daha az işletme sermayesi ile daha fazla 

kar elde etme olanağına sahip olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 

 

3.3.1.3.Aktif Devir Hızındaki Gelişmeler 

 

Aktif devir hızı, şirketlerin sahip oldukları varlıklar (toplam aktifler) ile yarattıkları satış 

hacmi başarısını ölçen bir orandır. Bu oran bize varlıklara aşırı yatırım yapılıp yapılmadığını 

yani şirketlerin aktif büyüklüklerinin gereksiz yere büyütülüp büyütülmediğini gösterir.  

 

Tablo 7 incelendiğinde dönemlerdeki stok devir hızları genel olarak bazı şirketlerde yüksek 

bazı şirketlerde düşük düzeylerde seyretse de genellikle istikrarlı bir şekilde seviyelerini 

korudukları görülmektedir. Şirketler içerisinde Reysaş’ın aktif devir hızı en düşük seyreden 

firma olmuştur. 

 

 

Tablo7 : 2006-2015 Yılları Arasında Aktif Devir Hızında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 0,83 0,69 0,64 0,56 0,46 0,56 0,64 0,58 0,42 0,33 

T.H.Y. 0,82 0,987 0,77 0,82 0,79 0,72 0,79 0,74 0,76 0,60 

BEYAZ   0,331 0,40 7,17 0,33 0,536 0,51 1,67 2,31 
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ÇELEBİ 0,77 1,10 1,12 0,94 0,834 0,88 1,10 0,99 1,08 1,08 

PEGASUS   2,01 1,15 0,79 0,81 0,868 0,69 0,88 0,85 

ORTALAMA 0,81 0,93 0,97 0,77 2,01 0,66 0,79 0,70 0,96 1,03 

 

Diğer yandan, sektör ortalamasını aşırı etkilediği düşünülen ve pozitif uç değerler gösteren 

Beyaz (2010 ve 2015), Pegasus (2008)’un yıllara ait verileri çıkarılarak hesaplanan ortalama 

değerlerde ise yıllara göre gösterdiği değişim aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 

ORTALAMA 0,81 0,93 0,72 0,77 0,72 0,66 0,79 0,70 0,96 0,72 

 

Sektör için hesaplanan yeni ortalamalarda Beyaz şirketinin 2008-2013 ve Reysaş’ın 2007-

2015 yılı hariç diğer yıllarda sektör ortalamalarına yakın yada yüksek ortalamalar olduğu 

görülmektedir. Bu oran ile ilgili sağlıklı yorum yapabilmek için diğer şartlar sabitken 

özsermaye kârlılığıyla birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Çünkü özsermaye kârlılığını 

etkileyen önemli unsurlardan birisi aktif devir hızıdır. Özsermaye kârlılığında yaşanan 

gelişmelerin yer aldığı Tablo 11’de yer alan sonuçlara bakıldığında ise bu kârlılığın aktif devir 

hızıyla paralel yönde seyrettiği görülmektedir. 

  

Bir bütün olarak incelenen faaliyet oranlarının (devir hızlarının) grafiği aşağıda olduğu gibidir  

 

Grafik 1: Sektör Bazında Faaliyet Oranlarının Genel Eğilimi 

 
 

Grafik 1 incelendiğinde, faaliyet oranları sektör düzeyinde ele alındığında stok devir 

hızlarının daha dik olmakla birlikte alacak devir hızının düşüş gösterdiği, aktif devir hızının 

ise düzgün doğrusal bir eğim gösterdiği görülmektedir.  

 

3.3.2. İşletmelerin Kârlılık Oranları Açısından İncelenmesi 

 

3.3.2.1.Brüt Kâr Marjındaki Gelişmeler 

 

Brüt satış karı, şirketlerin satışları ile satışların maliyeti arasındaki olumlu farktır. Brüt karı da 

satışlara oranladığımızda brüt kar marjını (oranını) buluruz. Brüt kar marjı, şirketlerin diğer 

gelir ve giderlerin dikkate alınmadığı, sadece satışlarının ne kadarlık bir kar marjı ile 

gerçekleştiğini gösteren bir orandır. Brüt kar marjının aynı iş kolundaki şirketlerle ve şirketin 
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geçmiş dönemleriyle karşılaştırılması anlamlı sonuçlar verecektir. Bu şekilde şirketlerin 

dönemler itibariyle veya aynı dönemlerde benzer şirketler karşısında ne kadarlık bir kar marjı 

ile satış yaptığını, yani rekabet gücünü ve rekabet gücünün dönemler itibariyle gelişimini 

görebiliriz. 

 

Tablo 8: 2006-2015 Yılları Arasında Brüt Kâr Marjında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 0,10 0,14 0,14 0,23 0,20 0,13 0,16 0,25 0,23 0,18 

T.H.Y. 0,21 0,26 0,24 0,26 0,22 0,17 0,20 0,18 0,18 0,20 

BEYAZ   0,42 0,46 0,42 0,52 0,17 0,16 0,15 0,19 

ÇELEBİ 0,34 0,29 0,29 0,35 0,36 0,27 0,24 0,27 0,28 0,29 

PEGASUS   0,10 0,13 0,11 0,07 0,17 0,19 0,15 0,12 

ORTALAMA 0,22 0,23 0,24 0,29 0,26 0,23 0,19 0,21 0,20 0,20 

 

Lojistik sektörü için Pegasus hariç diğer şirketlerde brüt kâr marjının olumlu seviyelerde 

seyrettiği Tablo 8’den görülmektedir.  

 

Diğer yandan, sektör ortalamasını aşırı etkilediği düşünülen ve pozitif uç değerler gösteren 

Beyaz (2008- 2011) yıllarına ait verileri çıkarılarak hesaplanan ortalama değerlerde ise yıllara 

göre gösterdiği değişim aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 

ORTALAMA 0,22 0,23 0,19 0,24 0,22 0,16 0,19 0,21 0,20 0,20 

 

Sektör için hesaplanan yeni ortalamalarda Pegasus şirketinin tüm yılları hariç diğer yıllarda 

sektör ortalamalarına yakın yada yüksek ortalamalar olduğu görülmektedir. Bu durum 

sektörde başarılı üretim maliyeti kontrolü yapıldığının ve başarılı bir fiyatlama politikası 

yaşandığının göstergesi sayılabilir. 

 

3.3.2.2. Faaliyet Kârı Marjındaki Gelişmeler 

 

Faaliyet karlılığı, faaliyet karının satışlara oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Faaliyet karlılığı 

şirketlerin hem satış, hem de yatırım ve finansman politikaları hakkında bilgi verdiğinden ayrı 

bir önemi bulunmaktadır. Şirketlerin dönemler itibariyle veya aynı dönemlerde benzer 

şirketler karşısında faaliyetlerini ne kadarlık bir kar marjı ile gerçekleştirdiği, yani rekabet 

gücü ve rekabet gücünün dönemler itibariyle gelişimi ve bunun yanında yöneticilerin başarısı 

hakkında da bilgi edinebiliriz. Faaliyet karlılığını şirketlerin satış, yatırım ve finansman 

politikaları gibi etmenler belirlediğinden, bu etmenlerdeki değişikliklerin iyi bir şekilde takip 

edilmesi gerekir.  

 

 

 

Tablo 9: 2006-20015 Yılları Arasında Faaliyet Kârı Marjında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 0,03 0,06 0,12 0,17 0,12 0,03 0,09 0,17 0,19 0,15 

T.H.Y. 0,05 0,15 0,10 0,10 0,06 0,01 0,11 0,07 0,06 0,09 

BEYAZ   0,33 0,41 0,30 0,44 0,14 0,12 0,05 0,17 
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ÇELEBİ 0,11 0,11 0,15 0,13 0,15 0,10 0,08 0,00 0,00 0,01 

PEGASUS   0,02 0,03 0,04 0,00 0,10 0,11 0,11 0,07 

ORTALAMA 0,06 0,11 0,14 0,17 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,10 

 

Tablo 9, lojistik sektöründe faaliyet kârı marjı genel olarak belli dönemlerde azalan belli 

dönemlerde artan bir trend göstermektedir. Bu eğilim, faaliyet giderlerinin yönetilmesinde 

sektörde genel bir sorun yaşandığının habercisi olabilir.  

 

Diğer yandan, sektör ortalamasını aşırı etkilediği düşünülen ve pozitif uç değerler gösteren 

Beyaz (2008-2011)’ın yıllara ait verileri çıkarılarak hesaplanan ortalama değerlerde ise yıllara 

göre gösterdiği değişim aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 

ORTALAMA 0,06 0,11 0,10 0,11 0,09 0,04 0,10 0,09 0,08 0,10 

 

Sektör için hesaplanan yeni ortalamalarda son yıllara doğru Çelebi’nin 2013 yılından sonrası, 

Pegasus’da ise 2012 yılına kadar olan dönemler hariç şirketlerin sektör ortalamalarından 

yüksek yada sektör ortalamasına yakın olduğu görülmektedir.  Dolayısıyla, bu durum lojistik 

sektörünün özellikle 2012 yılından sonra faaliyet kar marjında iyileşmelerin olduğunun da 

göstergesi olabilmektedir.   

 

 

3.3.2.3.Net Kâr Marjındaki Gelişmeler 

 

Net dönem karı, şirketlerin tüm faaliyetlerinin neticelerini yansıtan bir değerdir. Net dönem 

karını satışlara oranladığımızda net kar marjını buluruz. Net kar marjı, hesaplamada 

şirketlerin diğer gelir ve giderleri dikkate alındığından, şirketlerin tüm faaliyet, yatırım ve 

finansman politikaları hakkında yargıya varmamızı sağlayan bir orandır. Net kar marjının 

aynı iş kolundaki şirketlerle ve şirketin geçmiş dönemleriyle karşılaştırılması anlamlı sonuçlar 

verecektir. Ödenecek temettü tutarları net dönem karı üzerinden hesaplandığı ve dağıtıldığı 

için, yatırımcılar açısından net kar marjındaki gelişmelerin ayrı bir önemi vardır. 

 

Tablo 10: 2006-2015 Yılları Arasında Net Kâr Marjında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 0,02 0,04 -0,03 0,03 0,07 -0,03 0,02 0,08 0,06 -0,09 

T.H.Y. 0,05 0,05 0,19 0,00 0,13 0,00 0,08 0,04 0,08 0,10 

BEYAZ   -0,14 0,06 0,00 -0,05 0,01 0,02 -0,02 0,10 

ÇELEBİ 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,01 0,03 0,01 0,09 0,11 

PEGASUS   -0,01 0,02 0,02 -0,01 0,07 0,04 0,05 0,03 

ORTALAMA 0,06 0,06 -0,02 0,04 0,06 -0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 

 

Tablo 10 incelendiğinde şirketlerin net kar marjı oranları genel olarak iyi kabul edilen %5 

(ATSO: 17) seviyesinin altında olduğu ve neticede şirketlerin verimli çalışmadığı şeklinde 

yorumlanabilir.   

 

3.3.2.4.Özsermaye Kârlılığındaki Gelişmeler 
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Öz sermaye karlılığı, ortakların şirkete kaynak olarak bırakmış oldukları fonların bir birimine 

düşen karlılığı ölçen orandır. İşletmenin yönetimindeki başarı derecesi karlılık durumunun 

analizinde önemli bir göstergedir. Şirketlerin kullanımına bırakılmış olan bu fonların 

getirisinin ölçülmesi bakımından önem arz etmektedir. 

 

Tablo 11: 2006-2015 Yılları Arasında Özsermaye Kârlılığında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 0,04 0,08 -0,06 0,06 0,08 -0,04 0,03 0,10 0,07 -0,13 

T.H.Y. 0,12 0,14 0,38 0,01 0,30 0,00 0,21 0,10 0,20 0,21 

BEYAZ   -8,55 0,60 0,01 -0,80 0,01 0,11 -0,35 0,64 

ÇELEBİ 0,20 0,22 0,23 0,23 0,24 0,07 0,27 0,07 0,51 0,58 

PEGASUS   -0,10 0,13 0,12 -0,07 0,39 0,08 0,12 0,08 

ORTALAMA 0,12 0,15 -1,62 0,21 0,15 -0,17 0,18 0,09 0,11 0,28 

 

Tablo 11 incelendiğinde Beyaz ve Çelebi şirketlerinin belirli yıllar itibariyle bu oranının 

düzensiz seyrettiği görülmektedir. Bu amaçla sektör ortalamasını aşırı etkilediği düşünülen ve 

pozitif uç değerler gösteren bu şirketlerin ilgili yıllara ait verileri çıkarılarak hesaplanan 

ortalama değerlerde ise yıllara göre gösterdiği değişim aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 

ORTALAMA 0,12 0,15 0,11 0,11 0,15 -0,01 0,18 0,09 0,13 0,05 

 

Sektör için hesaplanan yeni ortalamalarda 2011 yılı hariç diğer yıllarda olumlu bir seyir 

çizdiği görülmektedir. Bu durum sektörün aktif devir hızıyla yakın bir paralellik 

göstermektedir.   

 

 

3.3.2.5.Aktif Kârlılığındaki Gelişmeler 

  

Aktif karlılığı, şirketlerin ulaşmış oldukları büyüklük ile sağladıkları verimin ölçülmesinde 

kullanılır. Aktif karlılık şirketlerin edinmiş oldukları tüm varlıkların (yapılan maddi ve 

finansal yatırımlar dahil olmak üzere) hangi oranda etkin kullanıldığını göstermektedir. 

Esasında, aktif karlılık, net kar marjı ile aktif devir hızının bir birleşimidir. 

 

Tablo 12: 2006-2015 Yılları Arasında Aktif Kârlılığında Ortaya Çıkan Eğilim 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REYSAŞ 0,02 0,03 -0,02 0,02 0,03 -0,02 0,01 0,05 0,03 -0,03 

T.H.Y. 0,04 0,05 0,14 0,00 0,11 0,00 0,06 0,03 0,06 0,06 

BEYAZ   -0,11 0,02 0,00 -0,02 0,00 0,01 -0,04 0,24 

ÇELEBİ 0,07 0,10 0,11 0,09 0,08 0,01 0,04 0,01 0,10 0,12 

PEGASUS   -0,02 0,02 0,02 -0,01 0,06 0,03 0,04 0,03 

ORTALAMA 0,04 0,06 0,02 0,03 0,05 -0,01 0,03 0,03 0,04 0,08 

 

Lojistik sektörü genel olarak aktif kârlılığı bakımından THY ve Çelebi şirketleri dışında iyi 

bir performans sergileyememiştir. Bu sektör için genel itibariyle aktiflerin kazanç gücünde 

istikrarlı bir artış görülmemektedir. 
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Bir bütün olarak incelenen kârlılık oranlarının grafiği aşağıda olduğu gibidir. 

 

Grafik 2: Sektör Bazında Kârlılık Oranları Genel Eğilim 

 
 

Grafik 2 incelendiğinde, sektörel ortalamalar baz alındığında, Brüt kar marjı ve Özsermaye 

karlılığı dışında ve 2011 yılı haricinde sektör bazında olarak istikrarlı bir seyir izlediği 

görülmektedir.  

 

SONUÇ 

Diğer sektörler içerisinde önemli yer tutan ve dolaylı olarak diğer sektörleri de etkileyen 

lojistik sektörünün başarısı ve istikrarı ülke ekonomisinin başarı ve istikrarını da 

etkileyecektir. Bu nedenle, lojistik sektöründe başarı göstergelerinin incelenmesi ve takip 

edilmesi sektörle ilgili değerlendirmelerde önem taşımaktadır. Bu amaçla, Türk ekonomisinde 

çeşitli göstergeler yönüyle etkili ve büyük sektörlerden biri olan lojistik sektörü için faaliyet 

oranları ve faaliyet oranlarıyla ilişkili olan kârlılık oranları ele alınarak mali analiz çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırma sonucunda firma düzeyinde aşağıda özetlenen durumlar saptanmıştır: 

Alacak devir hızı yönüyle diğer firmalar arasında Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş.’nin 

çalışmaya konu yılların tamamında, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin ise son iki yılı hariç 

diğer yıllarda sektör ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Diğer şirketler açısından ise 

alacak devir hızı, ele alınan dönem boyunca genel olarak istikrarlı seyrettiği gözlenmiştir. 

Stok devir hızı açısından firmalar genelde bireysel olarak istikrarlı görüntü çizse de Beyaz 

Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin 2008-2013 ve Türk Hava Yolları A.O.’nın 2012 ve 2013 yılı en 

düşük stok devir hızına sahip olan şirketler olduğu görülmektedir.  

Aktif devir hızlarına bakıldığında, Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.ve Reysaş Taşımacılık ve 

Lojistik A.Ş. dışındaki şirketlerin 10 yıllık dönemde en istikrarlı ve yüksek düzeylerdeki devir 

hızını yakaladığı ve birbirlerine benzer görüntü çizdikleri tespit edilmiştir. 

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BRÜT KAR MARJI

FAALİYET KARI MARJI

NET KAR MARJI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI

AKTİF KARLILIĞI



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3409 
 

Brüt kâr marjı açısından Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. dışındaki diğer şirketlerin istikrarlı 

şekilde seyrettiği görülmektedir. 

Faaliyet kârlılığı açısından, Çelebi Hava Servisi A.Ş. dışında diğer şirketlerin sektör 

ortalamasına yakın yada üstünde seyreden şirketler olmuştur. 

Net kâr marjındaki gelişimde genel olarak iyi kabul edilen %5 seviyesinin altında olduğu ve 

neticede şirketlerin verimli çalışmadığı görülmektedir. 

Özsermaye kârlılığında firmaların durumlarında birbirleriyle bir paralellik gösterdiği; ancak 

Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (2008-2009-2011-2014-2015) ve Çelebi Hava Servisi A.Ş. 

(2014-2015) arası dönemde diğer firmalara göre uç değerler yaşadığı görülmüştür. 

Aktif kârlılığı açısından da net kâr marjında kaydedilen gelişmelere paralel bir durum 

yaşandığı ortaya konmuştur. 

Sektör düzeyinde bulgular ele alındığında, lojistik sektörü için, faaliyet oranlarının olumlu ve 

istikrarlı bir büyüme trendinde olduğu görülmektedir. Ancak, faaliyet oranlarındaki bu 

değerler kârlılık oranlarıyla aynı düzeylerde desteklenememiştir. Sektör ortalamalarının grafik 

bazında brüt kar marjı ve özsermaye karlılığı yıllar itibariyle aşağı doğru bir eğim çizerken, 

elde edilen bulgular çerçevesinde ise net kar marjı ve aktif karlılığı olumlu sonuç vermemiştir.  

Dolayısıyla, sektörde yer alan şirketlerin, faaliyet giderlerini azaltmaya dönük programlar 

geliştirmeleri, varsa mevcut maliyet azaltma programlarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. 

Lojistik sektörü, bu değerlendirmeler ışığında olumlu yönde gelişme kaydeden, verimli ve 

yatırıma elverişli bir sektör tablosu çizmektedir. 

 

KAYNAKÇA:   

Afatoğlu, A. (2013). “Lojistiğin 2013 Atılımı”, Turkishtime, Mayıs 1-25. 

ATSO, Sektörlere Göre Karlılık Oranları, http://www.atso.org.tr/yukleme/dosya/ 

944b354161815f102ccd4a558fd05ec7.pdf 

Akiş E. (2016), “Türkiye’de Lojistik Sektörü Ve Rekabet Gücüne Etkisi”, 2.Üretim 

Ekonomisi Kongresi, ss. 1-8, http://www.iku.edu.tr/upp/8562/files/Elife%20AK%C4 

%B0%C5%9E.pdf, E.T.: 06.10.2016. 

Ayaydın H., Durmuş S., (2015), “Türk Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü: Gri İlişkisel 

Analiz Yöntemi” I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi,Kafkas 

Üniversitesi,  ss: 883-896. 

Demir M., Tuncay M., (2012), Türk Gıda Sektörünün Faaliyet Ve Kârlılık Oranları Açısından 

Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi), 

Süleyman Demirel Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.367-

392. 

Erkan B. (2014),  Türkiye’de Lojistik Sektörü Ve Rekabet Gücü, ASSAM Uluslararası 

Hakemli Dergi, Say: 1, ss: 44-65. 

Fabbe-Costes, N., & Jahre, M. (2008). Supply Chain Integration And Performance: A Review 

Of The Evidence. International Journal of Logistics Management, 19(2), p.:130-154. 

http://www.atso.org.tr/yukleme/dosya/
http://www.iku.edu.tr/upp/8562/files/Elife%20AK%C4


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3410 
 

Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The Impact Of Supply Chain Integration On Performance: 

A Contingency And Configuration Approach. Journal of Operations Management, 28(1), p.:58–71. 

Gümüş Y., (2009),  Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Karı ile Olan İlişkisi, 

MUFAD-Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 41, Ocak, ss. : 97-113.  

Huo, B. (2012). The Impact Of Supply Chain Integration On Company Performance: An 

Organizational Capability Perspective. Supply Chain Management: An International Journal, 17(6), 

p.:596–610. 

Kim, S. W. (2009). An Investigation On The Direct And Indirect Effect Of Supply Chain 

Integration On Firm Performance. International Journal of Production Economics, 119(2), p.:328–346. 

Leuschner, R., Rogers, D. S., & Charvet, F. F. (2013). A Meta-Analysis Of Supply Chain 

Integration And Firm Performance. Journal of Supply Chain Management, 49(2), p.:34-57. 

Sofyalıoğlu Ç, Kartal B. (2013), “Türkiye ve Avrasya Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin 

Lojistik Performans İndekslerinin Karşılaştırılması ve Bazı Çıkarımlar”, International Conference On 

Eurasian Economies - Session 7B: Uluslararası Ticaret III, ss.: 524-531. 

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (2015), Düzce Bölgesi Lojistik Pazarı Strateji ve 

Potansiyel Belirleme Raporu, Haziran 2015. 

Ulu, C. ve Aracı, C. (2012), Türkiye’de Dış Ticaret Lojistik Süreçleri: Maliyet ve Rekabet 

Unsurları, TÜSİAD, Yayın No: 2012-03/526 

Woojung C., Alexander E. E., Kyoungmi K., George R. F. (2016), Supply Chain Integration 

And Firm Financial Performance: A Meta analysis Of Positional Advantage Mediation And 

Moderating Factors, European Management Journal 34, p.:282-295. 

Worldbank (2014), Connecting To Compete 2014 - The Logistics Performance Index and Its 

Indicators, http://risk.gtb.gov.tr/data/52c5898e487c8eca94a7c695/2014_04_07_424_ Lojistik 

%20Performans%20Endeksi%202014.pdf, E.T. : 06.11.2014. 

  

http://risk.gtb.gov.tr/data/52c5898e487c8eca94a7c695/2014_04_07_424_%20Lojistik


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3411 
 

İÇ KONTROL YAPISININ KURUMSAL YÖNETİMDE 

ARTAN ÖNEM VE ÖNCELİĞİ 
Sudi APAK - Prof. Dr. 

Esenyurt University 

info@sudiapak.com.tr 

Mikail EROL - Prof. Dr. 

Çanakkale Onsekiz Mart University 

mikailerol@comu.edu.tr 

Muhsin ASLAN - Dr. 

Yıldız Technical University 

muhsin@yildiz.edu.tr 

Hasan GÜL - Dr. 

Çanakkale Onsekiz Mart University 

hasangul@comu.edu.tr 

 

ÖZET: Son yıllarda iç kontrol yapısının kurumsal yönetimde kullanılması önem kazanmıştır. Bilgi 

teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, işletmelerin karar ve kontrol süreçlerinde ihtiyaç duyduğu 

bilgilerin daha güvenilir, daha hızlı üretilmesine olanak tanımakta ve işletmelerde etkin iç kontrol 

sistemlerinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan etkin bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması muhasebe bilgi sisteminin de etkin olarak kullanılmasına katkı sağlayacaktır. İç kontrol 

yapısı ile her işletme fonksiyonuyla ilgili hiyerarşi, belge ve raporlama düzeni yapılandırılmakta, 

kişilerin görev ve sorumlulukları belirlenmekte, işletmede etkin bir iletişim ve denetim imkanı 

oluşturularak kişilerin hata ve hile yapmaları önlenmektedir. Etkin bir kurumsal yönetim uygulaması 

için iç kontrol sisteminin varlığı ve işleyiş kalitesi hayati önem taşımaktadır. Bunun yanında iç kontrol 

sisteminin işletmelerde etkin bir şekilde uygulanabilmesi için işletmede kurumsal yönetim ilke ve 

standartlarının etkin şekilde uygulanması da önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada iç kontrol yapısının kurumsal yönetimdeki artan önemi ve önceliği ele 

alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetimin Artan Önemi 

THE INCREASING IMPORTANCE AND PRECEDENCE OF INTERNAL CONTROL 

STRUCTURE IN CORPORATE GOVERNANCE 

ABSTRACT: The use of internal control structure in corporate governance has recently 

gained importance. The emerging developments in the field of information technologies make it 

possible for the information that corporations are in need of during a decision-making and control 

process to be produced in a more reliable way and faster and contribute to the establishment of internal 

control structures in corporations. On the other hand, establishing an effective internal control 

structure is likely to make a contribution to the effective use of accounting information system. By 

means of internal control structure, every hierarchy, document and reporting format pertaining to 

executive function is configured, duties and responsibilities are delegated and the practice of making a 

deceit and mistakes is forestalled, providing an effective facility for communication and control within 

the corporation. For the use of an effective corporate governance, the existence of internal control 

structure and its operational quality are of vital importance. Besides, in order for internal control 

systems to be effectively used in corporations, compromising the principles and standards in business 

organisations is also of capital importance. 
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This study was conducted to deal with the increasing importance and precedence of internal 

control structure in corporate governance. 

Key words: Internal control, corporate governance, the increasing importance of corporate 

governance 

        GİRİŞ 

     Bilişim teknolojisi alanındaki hızlı gelişmeler işletmelerin yapısında da değişmeleri 

zorunlu kılmaktadır. Bu gelişmelere uygun olarak işletmeler iyi bir iç kontrol yapısı 

oluşturmalıdır.  

    Bu çalışmada birinci bölümde konuya giriş yapıldıktan sonra ikinci bölümde, iç 

kontrol yapısı, iç kontrol sisteminin bileşenleri üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde kurumsal 

yönetim konuları ele alınmıştır. Beşinci bölümde ise sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.   

 

1. İÇ KONTROL YAPISI 

      İç kontrol kavramının genel kabul görür ilk tanımı 1992 yılında COSO
27

 (Committee 

Of Sponsoring Organizations) tarafından yapılmıştır. COSO’ya göre iç kontrol; işletmenin 

yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından etkilenen (i) faaliyetlerin etkililiği 

ve verimliliği, (ii) finansal raporlamanın güvenilirliği, (iii) ilgili yasalara ve düzenlemelere 

uygunluk olarak ifade edilen işletme amaçlarını başarmak üzere makul bir güvence sağlamak 

için tasarlanan bir süreçtir (Cömert 2013: 54; Alpman, 2016: 1). 

İç kontrol, işletme yönetimi tarafından kararların uygulamaya geçirilmesinde 

uygulanan temel ilkeler, yöntemler ve önlemlerden meydana gelen sistemdir (Kaval, 2003: 

88; Erol, 2015: 61). 

İç kontrol, kurum kaynaklarının, kurumun amaçlarına uygun bir şekilde en etkin, en 

verimli ve en ekonomik olarak kullanılması; faaliyetlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler 

hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, kurumun varlıklarının korunması, 

yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir 

yönetim aracıdır (Akyel, 2010: 84-85). İç kontrol, yöneticilerin kurumu amaçları 

doğrultusunda yönetmelerine yardımcı olmak üzere alt yapının bir parçası olarak oluşturulan 

bir yönetim kontrol sistemidir ( Korkmaz, 2007: 8). 

T.C. Maliye Bakanlığı ise yayınladığı “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve 

Esaslar” isimli yönetmelikte iç kontrolü şu şekilde tanımlamaktadır (Madde 3): 

                                                           
27

 COSO (Committee Of Sponsoring Organizations), 1987 yılında ABD’de hileli finansal raporlamaya karşı 

önlem almak amacıyla kurulmuş bir komitedir. COSO, kurumsal risk yönetimi, iç kontrol ve hile ile mücadele 

gibi alanlarda rehberlik etmesi amacıyla beş özel sektör organizasyonunun ortak girişimi ile kurulmuştur 

(www.coso.org). Türkiye’de de özellikle kamu kurumları, bankalar ve sermaye piyasası kurumları ile halka açık 

şirketlerin mevzuatlarında yer alan iç kontrol ile ilgili düzenlemeler COSO modeline göre düzenlenmiştir 

(Cömert, 2013:54). 

 

http://www.coso.org/
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İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 

kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, 

malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini 

sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç 

denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününü. 

İç kontrol sistemi organizasyonlarda pek çok amaca hizmet etmektedir. İç kontrol 

sisteminin amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür (Erol, 2015: 62): 

 Faaliyetlerin işletme politikalarına uygun bir şekilde yerine getirilerek verimliliğin 

ve etkinliğin artırılması, 

 İşletme varlıklarının korunması, 

 Muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, 

 Mali tabloların mevzuata uygun ve zamanında düzenlenmesi, 

 Yasa ve diğer düzenlemelere uygun davranılmasıdır. 

İç kontrol ister kamu ister özel, ister kar amacı güden ister gütmeyen tüm 

organizasyonlarda amaçların gerçekleştirilmesi yolunda organizasyonun işleyişini 

düzenleyen bir sistemdir. Temelde iç kontrol sayesinde organizasyonun en etkin şekilde 

işleyişi sağlanırken aynı anda denetim işlevi de görülmektedir. İç kontrol tepe yönetimi 

tarafından belirlenen stratejilerin uygulanması ve uygulamaların denetlenmesi amacıyla 

oluşturulan bir döngü sistemidir. İç kontrol şirket içerisindeki ortamı gözlemleme ve 

kontrolü geliştirerek kuruma değer katmaktadır (Coram, Ferguson ve Moroney, 2006: 

3). 

Etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve işletilmesinde temel sorumluluk 

tamamen işletmenin tepe yönetimine aittir (Cömert 2013: 55). Yönetimin desteği 

olmadan bir iç kontrol sistemi tesis etmek ya da iyileştirmek mümkün olmamaktadır 

(Dabbağoğlu, 2009: 110). 

 Bir organizasyondaki iç kontrol sisteminin yapısını, o organizasyonun sahip olduğu 

bazı özellikler belirlemektedir. İşletmelerdeki iç kontrol yapısını belirleyen özellikler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir (Erol, 2015:63) 

 İşletmenin büyüklüğü  (Personel sayısı, satışlar vb.) 

 İşletmenin mülkiyet yapısı, hukuki şekli 

 Faaliyetler ve bulunduğu sektör ve bu sektörün içinde bulunduğu sorunlar 

 Kullanılan bilgi ve iletişim sistemi, bilgilerin toplanması, kaydedilmesi, 

özetlenmesi, 

 Yasal düzenlemelerle ilgili sorumluluklar 
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1.1.İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri 

       Bu gün dünyada farklı isimlerle kullanılan iç kontrol modelleri (Kanada’da CoCo, 

Japonya’da JSOX gibi) olmakla birlikte bunlar büyük oranda birbirlerine benzemektedirler
28

 

(Cömert 2013: 56). İç kontrol, birbirleriyle ilişkili beş bileşenden oluşan bir sistemdir (Şekil 

1). Bu bileşenler (i) kontrol ortamı, (ii) risk değerleme, (iii) kontrol faaliyeti, (iv) bilgi ve 

iletişim, (v) sistemin gözetimidir (Akyel 2010: 86; Cömert 2013: 56; Erol, 2015:63; Alpman 

2016: 2). 

             Şekil 1. İç Kontrol Piramidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: CÖMERT, Nuran. Denetim, (Ed. Melih Erdoğan), T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2618,            

Eskişehir 2013. 

1.1.1. Kontrol Ortamı 

Kontrol ortamı iç kontrolün genel kalitesini etkiler ve iç kontrolün temelini oluşturur. 

Disiplin sağlayan ve yapı oluşturan kontrol ortamı iç kontrolün diğer unsurlarının esasıdır 

(Akyel, 2010: 86). Kontrol ortamı, işletmenin yapısı içerisindeki dürüstlük ve etik değerler, 

yetkinlik, yönetim kurulu ve denetim komitesinin oluşumu, yönetimin felsefesi ve çalışma 

tarzı, örgütsel yapı, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, insan kaynakları politikaları ve 

uygulamalarının etkisi altındadır. (Cömert 2013: 57-59). Kontrol ortamındaki en belirleyici 

unsur yönetim kurulu ve yönetici kadrosunun tutumlarıdır (Alpman 2016: 2). 

1.1.2. Risk Değerleme: 

Risk değerlendirmesi, kurumun hedeflerini gerçekleştirmesini engelleme potansiyeli 

olan önemli riskleri tespit ve analiz etme, bunlara uygun yanıtlar verilmesini belirleme 

sürecidir (Akyel, 2010: 87). Risk değerlemede ilk aşamada amaçlar belirlenmektedir. Bu 

amaçlar finansal raporlamaya ilişkin amaçlar, faaliyetlerle ilgili amaçlar ve yasalara ilişkin 

                                                           
28

 ABD’de 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre büyük şirketlerin  % 63’ü iç kontrol sistemlerini COSO’nun 

iç kontrol bütünleşik sistem raporu çerçevesine göre biçimlendirmektedir (Demirbaş, 2005: 169). 

Kontrol Ortamı 

Risk Değerleme 

Kontrol Faaliyeti 

Gözetim 

Bilgi ve 

İletişim 
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amaçlar şeklinde özetlenebilir. Risk değerlemede ikinci aşama risklerin tanımlanmasıdır. Bu 

aşamada amaçlara bağlı şekilde riskler tanımlanmaktadır. Risk değerlemede üçüncü ve son 

aşama çözümlemedir. Tanımlanmış risklerin olası çözümleri bu aşamada belirlenmektedir 

(Cömert 2013: 59). 

1.1.3. Kontrol Faaliyeti:   

“Kontrol faaliyetleri, ticari faaliyet hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve risk azaltma 

stratejilerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan politikalar, kurallar ve 

uygulamalardır” (Alpman 2016: 2). Kontrol faaliyetleri temelde örgütsel amaçların 

başarılmasına yönelik olarak bir işin bir defada ve her defasında doğru yapılmasına dönük 

önlemleri ifade etmektedir. Görevlerin uygun şekilde ayrımlanması, faaliyetler ve işlemlerle 

ilgili uygun yetkilendirmeler, yeterli biçimde belgelendirme ve kaydetme, varlıkların ve 

kayıtların fiziki kontrolleri, yapılan işlerin bağımsız kişiler tarafından kontrol edilmesi gibi 

uygulamaların tamamı kontrol faaliyetleri kapsamındaki eylemlerdir  (Cömert 2013: 60-61). 

1.1.4. Bilgi ve İletişim  

İç kontrol sistemi ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın eğer işletmede yukarıdan aşağıya 

veya aşağıdan yukarıya bilgi akışı yoksa bu işletmede iç kontrolün etkinliğinden söz 

edilememektedir. İhtiyaç duyulan doğru bilginin zamanında ilgili kesimlere ulaştırılması iç 

kontrol sisteminin önemli bir bileşenidir (Cömert 2013: 62). Yönetimin uygun karar alma 

kapasitesi bilginin kalitesinden etkilenir; bu bilgilerin uygun, zamanında, güncel, doğru ve 

elde edilebilir olması gerekmektedir (Akyel, 2010: 88). 

1.1.5. Gözetim 

İç kontrol sistemi içinde gözetim, uygulanan modellerin sürekli değişen çevreye uygun 

olup olmadığının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Değişen çevre mevcut modellerin revize 

edilmesine sebep olabileceği gibi modellerin tamamen yenilenmesini gerektirebilmektedir. 

Gözetim faaliyetleri iç kontrollerin sürekli iyileştirmesini sağlamaktadır Cömert 2013: 62). 

Gözetim bileşeni, yönetimin, çalışanların ve üçüncü tarafların hem içerden hem de dışardan iç 

kontrol gözetimleriyle gerçekleştirilmektedir (Alpman 2016: 2).   

2. KURUMSAL YÖNETİM KAVRAMI 

    Kurumsal yönetim genel olarak hissedarlar ve diğer paydaşlar ile yönetim kurulu 

üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini hedefleyen ve 

böylelikle sermaye piyasalarına olan güvenin
29

 artırılmasını amaçlayan uygulamalar olarak 

tanımlanabilir. Bir diğer tanım ise; kurumsal yönetim bir şirketin üst düzey yöneticileri, 

yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer paydaşları arasındaki ilişkiler setidir (Özbek, 2012:165). 

OECD’ye (Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı) göre kurumsal yönetim, “şirket yönetimi, yönetim kurulu 

                                                           
29

 Kurumsal yönetim kavramı özellikle, Enron, WorldCom ve Parmalat gibi yatırımcıların sermaye piyasası 

araçlarıyla satın almış olduğu halka açık şirketlerde baş gösteren finansal skandallar sonrası tartışılır hale 

gelmiştir (Göçen 2010:109). 
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üyeleri, hissedarlar ve paydaşlar arasındaki ilişkiler setinden oluşmaktadır. Ayrıca, kurumsal 

yönetim, şirket hedeflerinin düzenlendiği, bu hedeflere ulaşma yolu ve performansın 

gözlemlenmesine karar verildiği bir yapı oluşturur. İyi kurumsal yönetim, yönetim kurulu ve 

yöneticiler için şirketin ve hissedarların çıkarına olan hedefleri gerçekleştirmek için tam bir 

teşvik sağlar ve etkin gözlemi kolaylaştırır” (Göçen 2010:109). 

Kurumsal yönetim, şirketin yönetimi, yönetim kurulu, pay sahipleri ve diğer menfaat 

sahipleri arasındaki ilişkileri kapsayan bir anlayıştır. Bununla birlikte kurumsal yönetim, 

işletme hedeflerinin, bu hedeflere ulaştıran araçların ve performansın nasıl izleneceğinin 

belirlendiği bir yapı da sunmaktadır (OECD, 2015: 9). 

    Kurumsal yönetim bir şirketin çıkarlarını gözeten, şirketin sahipleri için firma değerini 

maksimize edecek kararlar almaya sevk eden, hem kurumsal ve hem de piyasa bazlı 

mekanizmalar seti olarak tanımlanabilir (Denis ve John, 2003:64). 

Kurumsal yönetim, hissedarlarca işletme yöneticilerinin kullanımına sunulan varlıklar 

ve değerlerin verimli sonuç verecek biçimde kullanılmasını ve yöneticilerin bu kullanım 

biçimi ile alınan sonuçlar hakkında hissedarlara (ve bir yönüyle tüm topluma) hesap verecek 

durumda bulunmalarını amaçlayan bir sistemler bütünüdür. Dolayısıyla, dar anlamda 

kurumsal yönetim bir işletmenin ortaklarıyla ilişkilerini düzenleyen sistemler topluğu iken; 

geniş anlamda da işletme ve toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen sistemler topluluğu olarak 

ifade edilebilir (Aysan, 2007:18) . 

      İyi kurumsal yönetim dinamikleri ve temel unsurları ise, kurumsal yönetim stratejileri, 

faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleştirilmesi, finansal raporlamada güvenirlilik, yönetim 

kurulu ve komiteler, yasal düzenlemeler, iş uygulamaları ve etik, anlaşılabilir ve şeffaflık risk 

kültürü ve risk yönetimi, izleme ve gözetim, iletişim, kontrol çevresi, risk değerleme, mesleki 

davranış kuralları, yönetim kurulu ve denetim komitesi, insan kaynakları politika ve 

uygulaması, iç denetim bağımsız değerlendirmeler, kontrol ve işleyiş eksikliklerinin 

raporlanması (Erol, 2007:18). 

2.1.Kurumsal Yönetim İlkeleri 

Günümüz şartlarında iyi kurumsal yönetimin tek bir modeli
30

 bulunmamaktadır. Diğer 

taraftan, iyi kurumsal yönetimi meydana getiren bazı ortak özellikler bulunmaktadır. Bu 

perspektif doğrultusunda OECD tarafından hazırlanan kurumsal yönetim ilkeleri
31

 şu şekilde 

özetlenebilir: 

2.1.1. Pay Sahiplerinin Hakları, Adil Muamele Görmeleri ve Temel Ortaklık 

İşlevlerine İlişkin İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi pay sahiplerinin haklarını korumalı ve kullanmalarını 

kolaylaştırmalı ve azınlık ve yabancı pay sahipleri de dâhil olmak üzere tüm pay sahiplerinin 

                                                           
30

 Ülkelerin ekonomik, hukuki ve kültürel farklılıkları, gelişmişlik düzeyleri, işletmelerin hukuki ve mali 

yapıları, büyüklükleri, ortaklık yapıları vb. pek çok etken tek ve doğru bir kurumsal yönetim modeli oluşturmayı 

mümkün kılmamaktadır.  
31

 İlk defa 1999 yılında yayımlanan İlkeler, bu tarihten itibaren dünya genelinde politika yapıcılar, yatırımcılar, 

şirketler ve diğer menfaat sahipleri için uluslararası bir referans noktası haline gelmişlerdir (OECD, 2015:3). 
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adil muamele görmelerini sağlamalıdır. Tüm pay sahipleri haklarının ihlal edilmesi halinde 

etkin bir telafi imkânına sahip olmalıdır” (OECD, 2016: 18). 

Bu ilkeler kapsamında pay sahipleri mülkiyet tescili, payların devri, şirket hakkında 

bilgi almak, genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmak, yönetim kurulu üyelerinin 

seçimi ve azledilmesi ve şirket payından pay almak gibi temel ortaklık haklarına sahip 

olmalıdır. Pay sahipleri şirketin temel belgelerinde değişiklikler, ek pay ihraç yetkisi ve 

şirketin varlıklarının devrini içeren önemli işlemlerde yeterince bilgilendirilmeli ve bunlara 

katılma veya onaylama hakkına sahip olmalıdır (OECD, 2016: 20). 

Pay sahipleri genel kurul toplantılarına etkin olarak katılma ve oy kullanma imkânına 

sahip olmalıdır ve oylama prosedürleri de dâhil olmak üzere pay sahipleri genel kurulunu 

yöneten kurallar hakkında bilgilendirilmelidir. Kurumsal pay sahipleri de dâhil olmak üzere 

pay sahiplerinin, suistimali engelleyecek istisnalara tabi olmak üzere, İlkelerde tanımlanan 

temel ortaklık haklarına ilişkin konularda birbirlerine danışmalarına izin verilmelidir (OECD, 

2016: 20-24). 

Bir grupta aynı tertibe dâhil olan tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmalıdır. Bazı 

pay sahiplerinin sahipliklerine orantısız bir şekilde kontrol veya etki derecesi elde etmesini 

sağlayan sermaye yapıları veya düzenlemeleri açıklanmalıdır (OECD, 2016: 24). 

İlişkili taraf işlemleri, çıkar çatışmasının uygun yönetiminin sağlanacağı ve şirketin ve 

pay sahiplerinin menfaatlerinin korunacağı bir şekilde onaylanmalı ve yürütülmelidir. Azınlık 

pay sahipleri, doğrudan veya dolaylı olarak hareket eden hâkim ortakların yaptığı veya onlar 

menfaatine yapılan kötü niyetli eylemlerden korunmalı ve mağduriyetlerini düzeltebilecek 

etkin mekanizmalara sahip olmalıdır. Kötü niyetli kendi yararına işlemler yasaklanmalıdır. 

Şirket kontrolünün el değiştirdiği piyasaların etkin ve şeffaf bir tarzda işlemesine olanak 

tanınmalıdır (OECD, 2016: 26-28). 

2.1.2. Kurumsal Yatırımcılar, Pay Piyasaları ve Diğer Aracılara İlişkin İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi yatırım zinciri boyunca uygun teşvikler sağlamalı ve 

pay piyasalarının iyi bir kurumsal yönetime katkı sağlayacak şekilde işlemesine olanak 

vermelidir” (OECD, 2016: 31). 

Vekil sıfatıyla hareket eden kurumsal yatırımcılar, oy haklarının nasıl kullanılacağı ile 

ilgili yürürlükte bulunan prosedürleri de dâhil olmak üzere yatırımlarına ilişkin oy kullanma 

ve kurumsal yönetim politikalarını açıklamalıdır. Oylar, nihai pay sahibinin taleplerine uygun 

şekilde saklama kuruluşları ya da atadığı vekilleri tarafından kullanılmalıdır (OECD, 2016: 

32-33). 

Vekil sıfatıyla hareket eden kurumsal yatırımcılar, yatırımlarına ilişkin temel pay 

sahipliği haklarının kullanılmasını etkileyebilecek önemli çıkar çatışmalarını nasıl 

yönettiklerini açıklamalıdır. Kurumsal yönetim çerçevesi, oy kullanma danışmanlığı sunan 

şirketlerin, analistlerin, aracı kuruluşların, derecelendirme kuruluşlarının ve yatırımcıların 

kararlarına ilişkin olarak analiz ve görüş sunan diğer kişilerin, bu analiz ve görüşlerinin 
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dürüstlüğünü tehlikeye düşürebilecek çıkar çatışmalarını kamuya açıklamalarını ve en aza 

indirmelerini gerekli kılmalıdır (OECD, 2016: 33-34). 

İçerden öğrenenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonu yasaklanmalıdır ve ilgili 

kurallar uygulanmalıdır. Kendi kurulduğu ülke dışında bir ülkede kota edilmiş şirketlerin tabi 

olduğu kurumsal yönetim kanun ve düzenlemeleri net bir şekilde açıklanmalıdır. Çapraz 

kotasyon halinde, birincil kotasyon koşullarının tanınması için kullanılacak ölçüt ve 

yöntemler şeffaf ve yazılı olmalıdır. Pay piyasaları etkin kurumsal yönetimi desteklemek 

amacıyla adil ve etkin fiyat oluşumunu sağlamalıdır (OECD, 2016: 35). 

2.1.3. Kurumsal Yönetimde Menfaat Sahiplerinin Rolüne İlişkin İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi, menfaat sahiplerinin kanun veya karşılıklı anlaşmalar 

ile tesis edilmiş haklarını tanımalı ve şirketler ve menfaat sahipleri arasında servet ve istihdam 

yaratmada etkin işbirliğini ve finansal açıdan sağlam şirketlerin sürdürülebilirliğini teşvik 

etmelidir” (OECD, 2016: 37). 

Menfaat sahiplerinin kanun veya karşılıklı anlaşmalar aracılığıyla tesis edilmiş 

haklarına itibar edilmelidir. Menfaat sahiplerinin çıkarlarının kanunlar tarafından korunduğu 

durumlarda, menfaat sahipleri haklarının ihlali için etkin telafi elde etme imkânına sahip 

olmalıdır (OECD, 2016: 37-38).  

Çalışanların katılımları için mekanizmaların geliştirilmesine izin verilmelidir. Menfaat 

sahipleri kurumsal yönetim süreçlerine katıldıkları durumlarda, zamanında ve düzenli olarak 

uygun, yeterli ve güvenilir bilgi erişimine sahip olmalıdır. Çalışanlar ve bunların temsilcisi 

kurumlar dâhil menfaat sahipleri, yasa dışı veya etik olmayan uygulamalara ilişkin 

endişelerini yönetim kuruluna ve yetkili kamu idarelerine serbestçe ifade edebilmeli ve bu 

sebeple de haklarına bir halel gelmemelidir. Kurumsal yönetim çerçevesi etkin ve etkili iflas 

çerçevesi ile kreditörlerin haklarının etkin uygulanması ile tamamlanmalıdır (OECD, 2016: 

38-39). 

2.1.4. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık İlkesi 

“Kurumsal yönetim çerçevesi şirketin finansal durumu, performansı, ortaklık yapısı ve 

yönetimi dâhil olmak üzere şirkete ilişkin her türlü önemli konuda zamanında ve doğru 

açıklamaların yapılmasını sağlamalıdır (OECD, 2016: 41). 

Kamu açıklamaları, şirketin finansal ve operasyonel sonuçları; şirket hedefleri ve 

finansal olmayan bilgiler; nihai pay sahipleri dâhil olmak üzere büyük ortaklar ve oy hakları; 

yönetim kurulu üyelerinin ve kilit yöneticilerin ücretlendirilmesi; vasıfları, seçilme usulü, 

diğer şirketlerdeki yönetim kurulu üyelikleri ve yönetim kurulu tarafından bağımsız üye 

olarak kabul edilip edilmedikleri dâhil yönetim kurulu üyeleri ile ilgili bilgiler; ilişkili taraf 

işlemleri; öngörülebilir risk faktörleri; çalışanlara ve diğer menfaat sahiplerine ilişkin konular; 

herhangi bir kurumsal yönetim kodu veya politikasının içeriği ile bunların uygulandığı 

prosedürler dâhil olmak üzere yönetim yapıları ve politikaları konularına ilişkin ancak 

bunlarla sınırlı olmaksızın önemli bilgileri içermelidir (OECD, 2016: 42-46).  
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Bilgiler, yüksek kalite muhasebe ve finansal ve finansal olmayan raporlama 

standartlarına uygun olarak hazırlanmalı ve açıklanmalıdır. Finansal tabloların şirketin 

finansal durum ve performansını her açıdan doğru bir şekilde yansıttığına ilişkin tarafsız bir 

dış güvencenin yönetim kuruluna ve pay sahiplerine sağlanabilmesi için yıllık denetim, 

bağımsız, yetkin ve uzman bir denetçi tarafından yüksek kalite denetleme standartlarına 

uygun olarak yapılmalıdır (OECD, 2016: 47). 

Dış denetçiler pay sahiplerine karşı sorumlu olmalı ve denetimin yürütülmesinde 

şirkete karşı gerekli mesleki özeni gösterme yükümlülükleri olmalıdır. Bilgi yayma kanalları, 

kullanıcıların ilgili bilgilere erişimini adil bir şekilde, zamanında ve düşük maliyetle 

sağlamalıdır (OECD, 2016: 49). 

2.1.5. Yönetim Kurulunun Sorumluluklarına İlişkin İlkeler 

“Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından 

yönetimin etkin gözetimini ve yönetim kurulunun şirkete ve pay sahiplerine karşı hesap 

verebilirliğini sağlamalıdır” (OECD, 2016: 50). 

Yönetim kurulu üyeleri, tam bilgi sahibi ve iyi niyetli olarak, gerekli itinayı ve dikkati 

göstererek ve şirket ile pay sahiplerinin menfaatine en uygun şekilde hareket etmelidir. 

Yönetim kurulu kararlarının, farklı pay gruplarını farklı şekillerde etkileyecek olması halinde 

yönetim kurulu tüm pay sahiplerine adil davranmalıdır. Yönetim kurulu yüksek etik 

standartlar uygulamalıdır. Menfaat sahiplerinin çıkarlarını göz önünde bulundurmalıdır 

(OECD, 2016: 51-52). 

Yönetim kurulu, şirket stratejisi, başlıca eylem planları, risk yönetimi politika ve 

prosedürleri, yıllık bütçe ve iş planlarının gözden geçirilmesi ve yönlendirilmesi; performans 

hedeflerinin belirlenmesi; uygulamaların ve şirket performansının izlenmesi ve büyük 

sermaye yatırımlarının, devralmaların ve varlık satışlarının gözetimi; şirketin yönetim 

uygulamalarının etkinliğinin denetlenmesi ve gerektiğinde değişikliklerin yapılması; kilit 

yöneticilerin seçilmesi, ücretlendirilmesi, denetlenmesi ile gerekli görülmesi halinde 

değiştirilmesi ve yönetim devrinin planlanmasının gözetimi; kilit yönetici ve yönetim kurulu 

ücretlendirmesinin şirketin ve pay sahiplerinin uzun dönemli menfaatleri ile uyumlaştırılması; 

biçimsel ve şeffaf bir yönetim kurulu adaylığı ve seçim süreci temin edilmesi; şirket 

varlıklarının kötüye kullanılması ve ilişkili taraf işlemlerinde suiistimal dâhil olmak üzere 

yönetimin, yönetim kurulu üyelerinin ve pay sahiplerinin olası çıkar çatışmalarını izlemek ve 

yönetmek; bağımsız denetim dâhil olmak üzere şirketin muhasebe ve finansal raporlama 

sistemlerinin doğruluğunu sağlamak ve özellikle risk yönetimi, finansal ve operasyonel 

kontroller ile kanun ve ilgili standartlara uymaya ilişkin uygun sistemlerin kurulmasını 

sağlamak; kamuyu aydınlatma ve iletişim süreçlerinin gözetimi hususlarını da kapsayan 

belirli temel işlevleri yerine getirmelidir (OECD, 2016: 52-56).  

Yönetim kurulu, kurumsal işlerde tarafsız ve bağımsız muhakeme yürütebilmelidir. 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmek için zamanında, doğru ve uygun 

bilgiye erişimi olmalıdır. Yönetim kurulunda çalışanların temsil edilmesinin zorunlu olduğu 

durumlarda, bu temsilciliğin etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve yönetim kurulunun 
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becerisi, bilgisi ve bağımsızlığının geliştirilmesine en iyi şekilde katkıda bulunabilmesi için, 

çalışan temsilcilerine eğitim ve bilgiye erişim olanağının sağlanması amacıyla mekanizmalar 

geliştirilmelidir (OECD, 2016: 56-60). 

Bu noktada yönetim kurulunun ihtiyaç duyacağı zamanlı, doğru ve uygun bilgi için de 

işletme içerisinde işleyen etkin bir iç kontrol sistemi önem kazanmaktadır. 

2.2.Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesi 

Etkin kurumsal yönetim ancak günün koşullarına uygun şekilde hukuki alt yapı ile 

desteklenmiş bir yönetim anlayışıyla mümkün olabilmektedir. Etkin kurumsal yönetim iç ve 

dış çevre faktörlerinin etkisi altındadır. OECD’ye göre etkin kurumsal yönetimden söz 

edebilmek için bir takım özellikler mevcut olmalıdır.  

Öncelikle kurumsal yönetim çerçevesi ekonominin genel performansı, piyasanın 

dürüstlüğü ve piyasa katılımcılarına yönelik teşvikler ile şeffaf ve iyi işleyen piyasaların 

teşviki gözetilerek geliştirilmelidir (OECD, 2016: 14). Bir iktisadi birim, içinde bulunduğu 

ekonomik sistemden ve sektörden bağımsız değildir. Dolayısıyla politika yapıcılar nihai 

ekonomik sonuçlara odaklı kalarak mevcut politika seçeneklerini arasından piyasanın 

işleyişini etkileyen anahtar değişkenleri dikkate alarak düzenleme yapmalıdırlar. Şeffaf ve iyi 

işleyen piyasalar, piyasa katılımcılarını disipline etme ve hesap verebilirliği geliştirmede 

faydalı olmaktadırlar. 

Kurumsal yönetim uygulamalarını etkileyen yasal ve düzenleyici şartlar hukukun 

üstünlüğüne uygun, şeffaf ve uygulanabilir olmalıdır (OECD, 2016: 14). Kurumsal yönetim 

kavramında en çok atıf alan olgulardan biri şeffaflıktır. Kamu idareleri dürüst olmayan 

davranışları engelleyecek denetim ve yaptırım gücüne sahip olmalı ve sağlam kurumsal 

yönetim uygulamalarına olanak sağlamalıdır.  

Farklı idareler arasında sorumlulukların dağılımı açıkça belirlenmeli ve kamu yararına 

hizmet edecek şekilde düzenlenmelidir (OECD, 2016: 15). Kurumsal yönetim şartları ve 

uygulamaları genel olarak pek çok hukuki alanın ve kamu otoritesinin etkisi altındadır. 

Hukuki etkilerdeki bu çeşitlilik temel kurumsal yönetim hedeflerinin gerçekleştirilmesini 

engelleyebilecek riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumda piyasa işleyişine etki 

edecek hukuki boşlukların oluşmamasına ve çakışmalara mahal vermeyecek düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Pay piyasaları düzenlemeleri etkin kurumsal yönetimi desteklemelidir (OECD, 2016: 

16). Kurumsal yönetimi destekleyecek unsurlardan biri de hisse senedi piyasalarını 

düzenleyen kuruluşların ve borsaların bu yönde alacakları düzenleyici önlemlerdir. Böylece 

hisse senetlerini ihraç etmek isteyen kuruluşlar kurumsal yönetim anlamında teşvik 

edilecektir. 

Gözetim, düzenleme ve denetleme otoriteleri yükümlülüklerini profesyonel ve objektif 

bir şekilde yerine getirebilmek için gerekli yetkiye, güvenilirliğe ve kaynaklara sahip 

olmalıdır. Ayrıca, kararları zamanında, şeffaf ve bütünüyle açıklanmış olmalıdır (OECD, 
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2016: 16). Gözetim, düzenleme ve denetleme sorumlulukları gerekli yetkilerle donatılmış 

kurumlara verilmelidir. 

Sınır ötesi işbirlikleri bilgi alışverişi için iki taraflı ve çok taraflı düzenlemeler de dâhil 

olacak şekilde geliştirilmelidir (OECD, 2016: 17). Uluslararası hisse sahipliğinin arttığı 

günümüz koşullarında iki taraflı ve çok taraflı düzenlemeler de dâhil güçlü uluslararası 

işbirliği gerektirmektedir.  

 

       SONUÇ  

Kurumsal yönetim şirket paydaşları arasındaki ilişkileri düzenleyen bir ilişkiler setidir. 

Bu çerçevede şirketin hedefleri doğrultusunda kararların alınması ve uygulanmada hayata 

geçirilebilmesi için şirket içi etkin bir iletişim ve kontrol sisteminin işlerliği önem 

kazanmaktadır. Bu çerçevede şirket paydaşlarının doğru bilgilendirilmesi, şirket hedefleri 

doğrultusunda amaçların etkin bir şekilde izlenebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için 

işletmede sağlıklı işleyen bir iç kontrol sisteminin bulunması gerekmektedir. 

Bir işletmenin rekabet ortamında başarılı olabilmesi için kendisini sürekli 

geliştirmeleriyle mümkündür. İşletmelerin kendilerini sürekli olarak geliştirebilmeleri içinde 

gerek işletme içi gerekse işletme dışı çevre hakkında doğru ve zamanlı bilgiyle mümkündür. 

İşletme içi sağlıklı bilgi için işletmede işleyen etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı önemli bir 

unsurdur.  

İç kontrol, bir organizasyon içinde kurumsal yönetim yapısının önemli bir parçası 

(Coram, Ferguson ve Moroney, 2006: 4) olması nedeniyle işletmelerin kurumsal yönetim 

amaçlarına ulaşmalarında iç kontrol sistemi önemli bir işlev görmektedir. 

Günümüzde işletmeler sorunlar ortaya çıkmadan önlem alma, sistemin aksayan 

yönlerini daha en baştan tespit etme, hata düzeltme maliyeti yerine önleme mantalitesiyle 

hareket etmektedirler. 

Bu çerçevede kurumsal yönetim uygulamalarının etkinliğini artıran en önemli 

araçlardan birisi olarak işletmelerde etkin bir iç kontrol yapısının varlığı ve işlerliği ön plana 

çıkmaktadır. İç kontrol sistemi işletme süreçlerine ve işleyişine hakim olarak sistemin 

işleyişinden, darboğazları, sorunları ve çözüm yollarını inceleyen bir iç denetim yapısı 

olmasının ötesinde, süreçle ilgili bilgi ve raporları doğru ve zamanlı olarak üreten, işletme 

hedefleri doğrultusunda ilgililere aktaran, sorunlar ortaya çıkmadan çözüm ve alternatifler 

sunan süreçler toplamıdır. 

İşletme paydaşlarının ihtiyaç duyduğu finansal bilgi, rapor ve analizleri hazırlayarak 

ilgililere zamanlı bir şekilde sunan muhasebe bilgi sisteminin etkin bir şekilde 

yapılandırılması da hem iç kontrol sisteminin hem de kurumsal yönetimin etkinliği için 

önemlidir. 

Kurumsal Yönetim ilkelerinin işletmelerde daha güvenilir bir yapı oluşturulabilmesi 

için iç kontrol yapısının işletmelerde sağlıklı olarak tesis edilmesi gerekir. İşletmelerde şeffaf 
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ve sürdürülebilir bir yapı için kurumsal yönetim, kurumsal yönetimin etkinliği içinde etkin bir 

iç kontrol sisteminin varlığı elzemdir. Türkiye’de kurumsal yönetimin gelişmesi için kurumsal 

yönetim ilkelerinin uygulanmasında gönüllülük değil, zorunluluk esası getirilmelidir. 
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ÖZET: Günümüzün giderek şiddeti artan rekabet ortamında, işletmelerin rekabet avantajı 

kazanabilmeleri için, müşterileri en değerli varlıkları arasında görmeleri gerekmektedir. Çağdaş 

pazarlamanın bir zorunluluğu olan bu yaklaşımda müşteri yönetimi, işletmelerin en önemli stratejik 

araçlardan biri haline gelmiştir. Müşteri yönetimi, pazarlama kararlarını müşteri odaklı olarak 

belirleyen bir yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Pazarlama anlayışının, ürün ve satış odaklı safhadan 

tüketici odaklı safhaya doğru bir değişim göstermesine paralel olarak, tüketiciler satıcılardan 

geleneksel satış modelinden farklı bir ilişki talep etmeye başlamıştır. İşletmeler kısa vadeli bir bakış 

açısıyla müşteriye sadece satış yapmayı düşünmek yerine, müşteriye verilecek değeri düşünmeli, 

müşterilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirmenin yollarını aramalıdır. Bu, stratejik müşteri yönetiminin 

bir gereğidir. Bu çalışmada öncelikle çağdaş/stratejik müşteri yönetimi teorik olarak ele alınmış, daha 

sonra X Bankası’nda uygulanmakta olan müşteri yönetimi stratejilerinin ortaya çıkarılması ve 

işletmenin müşteri ilişkilerini ne kadar etkin yönetebildiğinin tartışılması amacıyla bir araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Derinlemesine görüşme tekniğinin ve ikincil verilerin kullanıldığı keşifsel 

nitelikteki bu araştırmanın sonunda X Bankası’nın çağdaş bir yaklaşımla, müşteri yönetimini stratejik 

bir araç olarak kullandığı kanaatine varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İlişki odaklı pazarlama, müşteri segmentasyonu, müşteri değeri yönetimi 

 

“STRATEGIC CUSTOMER MANAGEMENT” CONCEPT and ITS APPLICATIONS: A 

CASE STUDY ANALYSIS 

 

ABSTRACT: In today’s gradually increasing competition climate businesses should view customers 

among their most valuable assets in order to gain competitive advantage. In this approach which is a 

necessity for modern marketing, customer management has been one of the most important strategic 

instruments of businesses. Customer management reflects a management insight that makes customer-

focused marketing decisions. In parallel with the transition of marketing concept from product and sell 

focused phase to consumer focused phase, consumers have started to demand a different relationship 

than traditional selling model from sellers. Businesses should consider the value that will be added to 

customer and try to find ways of developing long-term relationships with customers instead of 

considering just making sells with a short-term view. This is a must for strategic customer 

management. In this study, firstly modern/strategic customer management has been reviewed 

theoretically, and then a research is conducted with the aim of discovering customer management 

strategies applied in X Bank and discussing how effective the business manages its customer relations. 

At the end of this exploratory research in which in-depth interview technique and secondary data were 

used, it has been found that X Bank uses customer management as a strategic tool with a modern 

approach. 

Key Words: Relationship marketing, customer segmentation, customer value management 
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GİRİŞ  

İşletmeler açısından müşterilerin hayati önem taşıdığı tartışma gerektirmeyen bir gerçektir. 

İşletme dünyanın en eşsiz ürününü üretmiş ya da mükemmel bir pazarlama karması 

geliştirmiş olabilir; ancak sürecin “satış” adımı en az bunlar kadar önemlidir. Satıştan daha da 

önemli olan ise satışın sürekliliğidir. Müşteri, yaptığı tek bir satın alma sonrasında işletmeyi 

bir daha tercih etmiyorsa, bu kısa vadeli ilişki işletme için karlı olmayacaktır. İşletmeye 

çekilen müşterinin tatmin edilmesi, elde tutulması, hatta sadık bir müşteri haline getirilmesi 

tesadüf eseri olamaz. Bunların sağlanabilmesi için işletmenin göstermesi gereken birçok 

çabaya ek olarak müşterileri etkin şekilde yönetebilmesi gerekmektedir. Müşteri yönetimi bir 

işletmede en az çalışanların yönetimi kadar önemlidir, çünkü müşteri kaybetmenin işletme 

için maliyeti çok yüksektir.   

1. MÜŞTERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI 

Alıcı-satıcı ilişkilerinin ortaya çıktığı ilk zamanlardan itibaren müşteri yönetimi ortaya 

çıkmıştır. Ancak günümüzde müşteri yönetimi, geçmişe kıyasla birçok ilerleme göstermiştir. 

Müşteri yönetimi yaklaşımları geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki başlık altında 

incelenebilmektedir. 

1.1.  Geleneksel Müşteri Yönetimi Yaklaşımı 

Müşteri yönetimi, herhangi bir ürünün satıldığı ilk zamanlardan beri söz konusu olmuştur. 

Örneğin uzun yıllardan beri bakkallar güvendikleri müşterilere veresiye satış yapmaktadırlar. 

Çünkü bu müşterileri uzun süredir tanıdıklarından aralarında bir güven ilişkisi gelişmiştir (bu 

örnek özellikle süpermarketlerin henüz ortaya çıkmadığı yıllar için daha uygundur). Bir başka 

örnek olan kuaförler genellikle kendilerini yıllardır tercih eden sadık müşterilerine, diğer 

müşterilerine uyguladıkları fiyatlardan daha düşük bir fiyattan hizmet verirler. Bu şekilde 

sadakati ödüllendirmiş ve devamlılığını sağlamış olurlar. Verilen bu örneklerde sistemli ve 

stratejik bir müşteri yönetimi söz konusu değildir. Genellikle küçük işletmelerin uyguladıkları 

bu geleneksel müşteri yönetimi yaklaşımında inisiyatif satıcının elindedir ve bazı müşterilere, 

genellikle önceden planlanmamış, üzerinde fazla düşünülmemiş bazı imtiyazlar basit bir 

şekilde sunulmaktadır. Ancak işletmeler büyüdükçe ve müşteri sayıları arttıkça, müşterileri 

birebir tanımanın güçlüğüne paralel olarak, geleneksel bir müşteri yönetimi yaklaşımının 

uygulanması zor olmaktadır. Bu nedenle daha sistemli ve stratejik bir yaklaşım olan 

“çağdaş/stratejik müşteri yönetimi yaklaşımı” ortaya çıkmıştır. 

1.2. Çağdaş/ Stratejik Müşteri Yönetimi Yaklaşımı 

Geleneksel müşteri yönetimi yaklaşımının daha çağdaş, daha sistemli ve stratejik şekilde, 

teknolojinin de imkânlarından faydalanarak uygulanır hale gelmesi ile “stratejik müşteri 

yönetimi” kavramı ortaya çıkmıştır. Stratejik müşteri yönetimi, bir işletmenin hayatta kalması 
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ve refahı için stratejik öneme sahip müşterilerin, sistematik şekilde geliştirilmesidir (McNeill, 

2005: 19). Stratejik müşteri yönetimi yaklaşımı için gerekli olan unsurlar aşağıdaki üç başlık 

altında sınıflandırılabilmektedir (Lane & Piercy, 2004: 664-665):  

1. Bilgi: Müşteri ilişkilerine değer katmak için müşteri bilgisi geliştirmekle ilgilidir. 

Bilgiyi, pazarı rakiplerden daha iyi anlamak için kullanabilen işletmeler, bilgiyi 

rekabetçi avantaja ulaşmada bir kaldıraç olarak kullanmış olmaktadır. 

2. Ara birimler: Müşteri değerini etkileyen kritik ara birimleri (müşteri ilişkileri 

yönetimi, kilit müşteri yönetimi vb. ile) kullanmak anlamına gelmektedir. Son yıllarda 

müşteri değerini arttıracağı iddia edilen birçok yönetim yaklaşımı ortaya atılmıştır. Bu 

yaklaşımlar, öncelik için birbiriyle rekabet halindedir. 

3. Entegrasyon: Müşteri değerini etkileyen tüm işletme faaliyetlerini ve süreçlerini, 

müşteriye tek ve sürekli bir değer sunacak şekilde birleştirmektir.  

Stratejik müşteri yönetimine hız kazandıran ve olumlu katkılar sağlayan çağdaş pazarlama 

kavramları (veri tabanlı pazarlama, viral pazarlama, duyusal pazarlama, izinli pazarlama, 

deneyimsel pazarlama, gerilla pazarlama vb.) bulunmaktadır.  Bu bağlamda özellikle veri 

tabanlı pazarlamanın önemi çok yüksektir ve takip eden başlıklarda ilişkisel pazarlama 

kapsamında veri tabanlı pazarlamaya da yer verilmiştir. 

1.3. Geleneksel ve Stratejik Müşteri Yönetimi Yaklaşımları Arasındaki Farklılıklar 

Günümüzde yeni bir işletme kültürü gelişmektedir. Bu yeni kültür içinde müşteri ilişkileri 

temelden değişmekte, işletmeler bu değişimlere yönelik yeni çözümler ve stratejiler bulma 

ihtiyacıyla yüzleşmektedir. Bugün işletmeler, müşterinin yaşam döngüsü analizi ve artan 

müşteri değeri ile ilgilenmektedir. Veri depolama, veri madenciliği ve diğer müşteri ilişkileri 

yönetimi tekniklerinin araç ve teknolojileri, işletmelere ilişkisel pazarlamada yeni fırsatlar 

sağlamaktadır. Kitlesel pazarlamanın geleneksel süreci, yeni bire bir pazarlama yaklaşımı 

tarafından tehdit edilmektedir. Artık, işletmeler sadece müşterilerle işlem gerçekleştirmekle 

değil, her bir müşteri ile uzun vadeli ilişki kurmakla ilgilenmektedir (Rygielski, vd., 2002: 

484). 

Stratejik müşteri yönetimi, ilişkisel pazarlamaya dayanmaktadır. Stratejik ya da ilişkisel 

pazarlama olarak da nitelendirilebilen çağdaş pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki 

farklılıklar Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 1: Çağdaş pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki farklılıklar 
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KRİTERLER ÇAĞDAŞ PAZARLAMA GELENEKSEL PAZARLAMA 

Başlangıç 

noktası 

Hedef pazar İşletmenin kendisi 

Odak noktası Müşteriyi elde tutma, sürekli kılma ve 

müşteri değeri üzerine odaklanma 

Ürün özellikleri ve tek satış üzerine 

odaklanma 

Ürün Standart veya kişiselleştirilmiş ürünler Standart ürünler 

Fiyat Standart veya kişiselleştirilmiş fiyat Standart fiyat 

Dağıtım  Geleneksel kanalların yanı sıra 

elektronik kanalların da kullanılması 

Geleneksel kanalların kullanılması 

Tutundurma Kitlesel araçların yanı sıra, 

kişiselleştirilmiş iletişim araçlarının da 

kullanılması. Bütünleşik pazarlama 

iletişimi var.  Mesajlar çift yönlü. 

Ağırlıklı olarak kişisel satış ve kitlesel 

reklam kullanılması. İletişim araçları 

arasında bütünleşik bir yaklaşım yok. 

Mesajlar tek yönlü. 

Öncelikli amaç Müşteriyi (özellikle karlı müşterileri) 

elde tutma  

Yeni müşteri çekme (müşterilerin 

karlılığı önemli değil) 

Müşteri 

ilişkisinin 

sürekliliği 

Sürekli müşteri ilişkisi Olaylara göre, kesintili müşteri ilişkisi 

Bakış açısı Uzun dönemli bakış açısı Kısa dönemli bakış açısı 

Satış sonrası 

hizmetler 

Satış sonrası hizmetlere çok önem 

verilmesi 

Satış sonrası hizmetlere az önem 

verilmesi 

Vaat Müşteri beklentilerini karşılamak için 

yüksek vaatte bulunma  

Müşteri beklentilerini karşılamak için 

sınırlı vaatte bulunma  

Pazarlama 

bilgi sistemi 

Kapsamlı bir bilgi sistemi var, veri 

tabanlı pazarlama çok önemli 

Bilgi sistemi yok veya yeterince 

işlevsel değil, gereken önem verilmiyor 

Çalışan-kalite 

ilişkisi 

Tüm çalışanların kaliteyle ilgilenmeleri Sadece üretim elemanlarının kaliteyle 

ilgilenmeleri 

Performans 

ölçütleri 

Müşteri payı, müşterinin yaşam boyu 

değeri, sadık müşteri oranı, müşteri 

karlılığı gibi pazarlama odaklı ölçütler 

Pazar payı, satış gelirleri gibi 

geleneksel ölçütler 

Kaynak: Odabaşı, Y. (2004).  Satışta ve Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul  

(4. Basım) sf. 20’den uyarlanmıştır. 

2. STRATEJİK MÜŞTERİ YÖNETİMİNİN AMAÇLARI 
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Günümüzde işletmeleri müşteri merkezli hale getiren sebepler arasında; artan rekabet, 

birbirine çok benzeyen ürün ve hizmetler, işletmeler açısından farklılaştırmanın giderek 

zorlaşması, düşen fiyatlar ve azalan karlar bulunmaktadır. Bu yeni anlayışla birlikte, 

müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sadakate dönüştürmek, karlılık için 

zorunlu hale gelmektedir (Savaşçı & Tatlıdil, 2006: 62). Stratejik müşteri yönetiminde yeni 

müşterileri işletmeye çekmek, var olan müşterileri elde tutmak, müşterilerin tatminini 

arttırmak ve müşterileri sadık hale getirmek amaçlanmaktadır.  

2.1. Müşteri Çekme 

Müşteri çekme, yeni müşteri elde etme anlamına gelmektedir. Bunu yapmanın çeşitli yolları 

bulunmaktadır, örneğin rakiplerin müşterilerini çalmak, mevcut müşterilerin çevresinden 

yararlanmak, referans gruplardan yararlanmak gibi. Bu yolların bazıları diğerlerinden daha 

kolay görünse de yeni müşteri çekmek her zaman mevcut müşteriyi elde tutmaktan daha zor 

olmaktadır. Müşteri çekme yöntemlerine örnek olarak özellikle perakendecilerin kullandığı 

avcı ürünler gösterilebilir. Bazen maliyetinin bile altında satışa sunulabilen avcı ürünleri satın 

almak için mağazaya giden müşteriler muhtemelen başka ürünleri de satın alacaklardır. 

Örneğin Migros’un müşteri çekmek için “Gördüğünüze İnanın” sloganı ile satışa sunduğu 

avcı ürünlerden belli bir tutarın üzerinde alışveriş yapan müşteriler yararlanabilmektedir. 

Yeni müşteri elde etmek için yapılan pazarlama harcamaları, birçok işletme için en önemli 

giderlerden biridir ve müşteri çekme süreci, müşterinin gelecekte elde tutulma olasılığı 

üzerinde önemli etkiye sahiptir (Villanueva, vd., 2006: 4-5). 

2.2. Müşteri Elde Tutma 

Yeni bir müşteri çekmenin, var olan müşteriyi elde tutmaktan beş kat maliyetli olduğu 

bilinmektedir. Bu nedenle, sınırlı kaynaklara sahip işletmeler için müşteriyi elde tutma çok 

önemlidir (Özgener & Iraz, 2006: 1357). Müşteriyi elde tutabilmek için mevcut müşterilerin 

bilgilerinden faydalanılmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri elde tutma amacıyla 

kullanılan bir araçtır ve özünde veri tabanlı pazarlama yer almaktadır. 

Müşteri çekme, gelir ve kar hedeflerine katkı verir, ancak eğer yeni müşteriler, ayrılanların 

yerine konmak için devamlı çekilmek zorundaysa karlılık aşınabilmektedir. Aslında müşteri 

çekme ve müşteri elde tutmanın ayrı faaliyetler olmadığı, birinin diğerini etkilediği üzerinde 

artan bir uzlaşma gelişmektedir (Farquhar & Panther, 2008: 9-10). Müşteri elde tutma 

yöntemlerine örnek olarak havayolu işletmelerinin sık uçan yolcu programları gösterilebilir. 

Bu programlar ile müşteri, seyahat ettiği mesafeye ve satın almış olduğu bilet tipine göre mil 

puanları elde etmektedir ve kazandığı mil puanları ile bedava ya da indirimli biletlerden, uçuş 

sınıfı yükseltme imkanı, hızlı rezervasyon ve yer seçimi, özel salonlar, araba kiralama 

hizmetleri gibi birçok hizmetten yararlanabilmektedir.  
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Opet, Turkcell, Groupama, Digiturk ve Boyner gibi birçok sektörden birçok markanın web 

sitesinde bulunan öneri-şikayet formları da müşteri elde tutma yöntemlerine örnek 

gösterilebilir. İşletmeler bu sayede müşterilerinin memnun olmadığı konuları öğrenebilmekte 

ve onları kaybetmeden önlem alabilmektedir. Bu amaçla yapılan bir diğer uygulama örneği 

GSM operatörlerinin kaybettikleri müşterilerin özelliklerini araştırmalarıdır. Böylece benzer 

özellikler taşıyan müşterilerin kaybedilme olasılığı olduğu fark edilmekte ve onların 

memnuniyetini artıracak teklifler sunularak elde tutulmaları sağlanmaktadır. 

2.3. Müşteri Tatmini 

Müşteri tatmini, müşterinin bir mal veya hizmet alma kararından itibaren mal veya hizmeti 

araştırması, bulması, alması, kullanması, tamiri, bakımı, tüketmesi süreçlerinde yaşadığı 

olaylar, elde ettiği faydalar ile beklentilerini karşılaştırması sonucunda ulaştığı, mal ya da 

hizmetin değeri hakkındaki olumlu ya da olumsuz duygularıdır (Yalçın & Koçak, 2009: 21). 

Literatürdeki teorik ve ampirik çalışmalar, müşteri sadakatinin sağlanmasında temel unsurun 

müşteri tatmini olduğunu ortaya koymaktadır (Çatı & Koçoğlu, 2008: 173). 

Müşteri tatmini, iç müşteri (çalışan) tatmini ile doğrudan bağlantılıdır. Birisi arttığında diğeri 

de artmakta, birisi azaldığında bir diğeri de azalmaktadır. Çünkü çalışan tatmini arttıkça, 

müşteriye verilen hizmet kalitesi de artmaktadır. Örneğin, Alarko Carrier’da 2005 yılında 

çalışan tatmini yüzde 8 artmıştır. Bununla beraber aynı dönemde müşteri tatmininde yüzde 

11’lik bir artış yaşanmıştır. Alarko Carrier yetkilileri, çalışan tatmini ile müşteri tatmini 

arasında oldukça güçlü bir korelasyon bulunduğunu ifade etmektedir 

(http://www.capital.com.tr/).  

Müşteri tatmini konusunda Turkcell yenilikçi bir yöntem uygulamaktadır. Turkcell çağrı 

merkezi Global Bilgi'yi arayan her bir müşteri, geliştirilen sistem doğrultusunda takibe 

alınmaktadır. Müşterinin çağrı merkezi teması, ne kadar sürede talebinin karşılandığı, ilk 

temasta sorunun çözüm durumu, müşterinin aynı talep için arama sayısı gibi müşteri tatminine 

doğrudan etki eden kriterlere göre otomatik olarak analiz edilerek “memnuniyetsizlik riski” 

hesaplanmaktadır Memnuniyetsizlik riski yüksek olan müşteriler uzman bir ekip tarafından 

aranarak memnuniyetleri yeniden kazanılmaktadır (http://www.zaman.com.tr).  

2.4. Müşteri Sadakati 

Sadakat, pazarlama literatüründe birçok şekilde kullanılan bir kavramdır. Bazı araştırmalar 

sadakati geniş anlamda tutumlar ile ilişkilendirmektedir. Buna göre sadakat, bağlılığa ilişkin 

psikolojik bir ek olarak tanımlanır ve aşinalık, güven, paylaşılan değer algısı temelinde belli 

bir marka ya da mağazaya karşı olumlu zihinsel eğilimi ifade eder. Diğer araştırmalar ise 

sadakati tutum ve davranışların bir bileşimi olarak ele alır, bu durumda sadakati ölçmek için 

hem tutum hem davranışa ilişkin bireysel düzeyde veriler gerekir. Başka bir tür araştırmalar 

ise müşteri sadakatini; alışveriş sıklığı, müşterinin tekrar satın alması, fiyat artışlarına 

toleransı gibi davranışsal ölçüler temelinde kavramsallaştırmaktadır (Allaway, vd., 2006: 
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1318). Sadakat, satın almanın tesadüfi olmayan bir şeklidir ve “sık sık satın alınan ürünlerde 

bu durumun tekrarlanması” olarak özetlenebilmektedir. Sadakat, kar marjlarının arttığı bir 

mekanizma yaratmaktadır. Sadık müşteriler, sadık olmayanlar gibi markayı tercih etme 

konusunda ikna edilmeye ihtiyaç duymamakta ve rakip markaların promosyonlarıyla 

genellikle ilgilenmemektedirler (Rubinson & Pfeiffer, 2005: 188-189). Sadakat için ilişki 

stratejisi uygulanarak müşteride işletmeye karşı güven yaratılmalıdır. 

Sadakat, tesadüfi olmayan, bazı karar alma birimleri tarafından, bir dizi markayı geride 

bırakarak birini ya da birkaçını tercih etmeye ilişkin davranışsal bir tepkinin (satın alma) ve 

psikolojik süreçlerin (karar alma, değerlendirme) bir fonksiyonudur (Ha, 1998: 52-53). Bir 

objeye (bir marka, mağaza, ürün, hizmet ya da şirket) sadakat, bu objeye yönelik olumlu 

eğilimlerle gösterilmektedir. Duygusal bir bağlılık ile ortaya çıkan gerçek sadakate ise çok sık 

rastlanmamaktadır (East, vd., 2005: 10-11). Avrupa Müşteri Tatmin İndeksi Modeli’ne göre, 

müşteri sadakatinin oluşumuna etkide bulunan unsurlar; işletme imajı, müşteri beklentileri, 

algılanan hizmet kalitesi, algılanan ürün kalitesi, algılanan değer ve müşteri tatminidir (Atalık, 

2006: 1-2). 

3. MÜŞTERİ YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 

Çalışmanın bu bölümünde müşteri yönetimi stratejilerine yer verilmiştir. Bu stratejiler 

ilişkisel pazarlama, müşteri segmentasyonu, müşteri değeri yönetimi ve müşteri deneyimi 

yönetimidir. 

3.1. İlişkisel Pazarlama 

İlişkisel pazarlama, müşteriler ve diğer partnerlerle karlı ilişkiler kuracak, geliştirecek ve 

sürdürecek şekilde pazarlama faaliyetlerini yürütmektir (Storbacka, vd., 1994: 22). İlişkisel 

pazarlama, pazarlama teorisi ve uygulamasında temel bir dönüşüm içermektedir. Kesikli 

işlemlere odaklanmak yerine uzun dönemli ilişkiler kurulmasını, geliştirilmesini ve 

sürdürülmesini vurgulamaktadır. Bu tür ilişkilerin, kısa vadeli ilişkilerden daha karlı olduğu 

düşünülmektedir (Stahl, vd., 2003: 268). 

İlişkisel pazarlama hem yeni müşteri çekme hem de onları elde tutmayla ilgilidir. Müşteri elde 

tutma ve artan karlılık arasındaki ilişki üzerine artan araştırmalar, işletmeleri müşterilerle 

ilişkilerini bir bilanço varlığı olarak görme konusunda cesaretlendirmektedir. Ancak müşteri 

ilişkileri somut varlıklar gibi varlıklar değildir, onlara aynı yolla sahip olunmamaktadır. Hatta 

bu varlıklar isterlerse rakiplerin tarafına geçebilmektedir (Ryals, 2002: 242).  

Birçok ortak nokta taşımalarına rağmen, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi 

(CRM) kavramları arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır. Öncelikle doğası gereği 

ilişkisel pazarlama daha stratejik iken CRM daha taktikseldir. İlişkisel pazarlama bağlanma, 

empati, karşılıklılık ve güven gibi değişkenleri merkeze alarak daha duygusal ve davranışsal 

özellikler taşırken, CRM yönetsel bir perspektiften müşteri ilişkilerini oluşturma, sürdürme ve 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3431 
 

geliştirme çabalarına odaklanır. Ayrıca ilişkisel pazarlama tüm paydaşlar ile ilişki geliştirmeyi 

içerirken,  CRM önemli müşteriler ile ilişki geliştirmeye odaklanır (Nguyen & Mutum, 2012: 

405-406). Literatürdeki müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) tanımları incelendiğinde bu 

tanımların iki kategoride sınıflandırılabileceği görülmektedir: stratejik veya operasyonel. 

CRM genellikle ilişki stratejisinin bir şekli olarak tanımlanmaktadır. Buna göre CRM, 

müşterileri belirleyen, müşteri bilgisi yaratan, müşteri ilişkileri inşa eden, müşterinin firma ve 

onun ürünlerine ilişkin algılarını şekillendiren bir süreçtir. Stratejik olmayan operasyonel 

tanımlamalar ise daha iyi müşteri ilişkileri sağlayacak süreç ve teknolojilerle daha yakından 

ilişkilidir (Richards & Jones, 2008: 121). Etkin bir CRM için süreç, müşterinin yüzleştiği tüm 

faaliyetleri içermeli ve entegre etmelidir. Müşteri işletmeyle nerede, ne zaman veya nasıl 

etkileşim kurarsa kursun ilişki kişiselleşmiş, tutarlı olmalıdır ve işletmenin müşteriyi 

tanıdığını ve ona değer verdiğini hissettirmelidir (Özgener & Iraz, 2006: 1358). 

İlişkisel pazarlama ve veri tabanlı pazarlama bire bir ilişki içerisindedir. Verimli bir müşteri 

ilişkisi oluşturmak amacıyla işletmeler, müşteriler ile ilgili bir veri deposu oluşturarak ilişkisel 

bir pazarlama yaklaşımı göstermektedirler (Gülmez & Kitapçı, 2003: 85-86). Veri tabanlı 

pazarlama; işletmenin amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak pazarlamacıların daha doğru 

kararlar verebilmeleri için müşterilerin isimleri, adresleri ve satın alımları gibi verilerin 

toplanması olarak tanımlanabilmektedir. Veri tabanlı pazarlama, her müşteri ile karlı bir 

bireysel ilişki geliştirmeyi amaçlar. İlişki, müşteriye kendisinin fark edildiğini ve özel bir 

hizmet aldığını hissettirmelidir. Bunu sağlayabilmek için de işletmenin müşteriyle ilgili 

güvenilir ve geçerli bilgiye ihtiyacı olmaktadır. Bu ihtiyaç veri tabanlı pazarlama ile 

giderilmektedir (Schoenbachler, vd., 1997: 5-9). Veri tabanlı pazarlama sayesinde müşteri 

bilgisi (information) kullanılabilir bilgiye (knowledge) dönüşmektedir (Eren & Erdoğmuş, 

2004: 8-9). 

3.2. Müşteri Segmentasyonu  

Geleneksel müşteri segmentasyonu kriterleri, müşterilerin demografik, sosyo-kültürel, 

ekonomik vb. özelliklerini temel almaktadır. Çağdaş/stratejik müşteri yönetimi yaklaşımında 

ise müşteri segmentasyonunda temel kriter, müşteri karlılığı olmaktadır. Çünkü demografik, 

sosyo-kültürel, ekonomik vb. özellikleri aynı olan müşteriler, işletme için çok farklı karlılık 

düzeyinde olabilmektedir. Bu da onların farklı bir segmentte ele alınmasını ve onlara farklı 

yaklaşılmasını gerektirmektedir. Karlılık düzeyleri farklı müşterilere eşit düzeyde kaynak 

ayırmak işletme için verimsiz bir yaklaşım olmaktadır. 

Müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri pazarlama yöneticilerine, bireysel düzeyde müşteri 

ilişkilerinin karlılığı hakkında detaylı bilgiler sağlamaktadır. Genel olarak işletmeler bu 

bilgileri en karlı müşterileri belirlemek ve onlara buna göre davranmak için kullanmaktadır. 

Örneğin 2004 yılında Avrupa'nın ikinci en büyük hava yolu işletmesi olan Lufthansa, en karlı 

6000 müşterisini, yeni yarattığı programa davet etmiştir. 2 yılda 600000 mil toplayan bu 

müşteriler, 24 saat rezervasyon garantisinden, limuzinle alınmaktan, Frankfurt ve Münih'teki 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3432 
 

birinci sınıf terminallerde check-in hakkından faydalanmıştır (Haenlein & Kaplan, 2009: 89-

90).  

Gosselin & Bauwen (2006: 381-382) müşterinin ilişki eğilimi (İE) ve tedarikçinin yeterlilik 

geliştirme eğilimi (YGE) değişkenleri temelinde müşterileri sınıflandırmışlardır. İE ve YGE 

iki taraftan her birinin diğerine kendini bağlama isteğinin derecesini ölçmektedir. Şekil 1’de 

görüldüğü gibi yazarlar İE ve YGE’nin yüksek ya da düşük oluşuna göre dört tür müşteri 

belirlemişlerdir: önemli/kilit müşteriler, stratejik müşteriler, işlemsel müşteriler ve esir 

müşteriler. Bu müşteri türleri, tek bir işletmede eş anlı bulunabilmektedir. Çalışmada bu 

müşteri türleri arasında sadece stratejik ve işlemsel müşterilerle etkili ve sürdürülebilir ilişki 

kurmanın mümkün olduğu; önemli müşteriler ve esir müşterilerle ise istikrarlı, uzun dönemli 

ilişki kurulamayacağı vurgulanmaktadır. Çünkü uzun dönemli ilişki kurmak için karşılıklı 

eğilim olmalıdır. Bu bağlamda yazarların önerdiği stratejiler şunlardır: Strateji A: Eğer 

müşteri, tedarikçinin teklifini stratejik bir bakış açısı ile ele almaya istekli ise ilişkiye yatırım 

yapılmalıdır. Strateji B: Müşteriye yatırım azaltılmalıdır ve müşteri potansiyel bir işlemsel 

müşteri olarak görülmemelidir. Müşteriye maliyet etkinlikli bir şekilde hizmet verilmelidir. 

Strateji C: Tedarikçi, müşteri ilişkisi yoluyla yeterlilik düzeyini arttırmak için belli çözümlere 

yatırım yapmalıdır. Strateji D: Karlar mümkün olduğunca uzun süre hasat edilmelidir. 

Şekil 1. Müşterilerin segmentasyonu ve müşteri yönetimi stratejileri 

 

 

Kaynak: Gosselin, D. P. ve Bauwen, G. A. (2006). Strategic account management: customer value creation 

through customer alignment, Journal of Business & Industrial Marketing, 21(6), 379. 

Birçok işletme için tüm müşteriler eşit değildir, bazı müşteriler karların büyük kısmını 

oluşturmaktadır (80:20 Kuralı/Pareto Prensibi). Bu nedenle işletmeler kaynaklarının çoğunu 

bu kilit müşterilere ayırabilmektedir. Literatürde bu müşterilerle ilgili farklı terimler 

kullanılmaktadır: büyük müşteriler, temel müşteriler, vatandaş müşteriler, kilit müşteriler ve 

stratejik müşteriler vb. Kullanılan terim ne olursa olsun, “kilit müşteri yönetimi”, en önemli 

müşterileri yönetme yaklaşımları için kullanılmaktadır (Guenzi, vd., 2007: 123). Kilit müşteri 

Önemli/Kilit 

Müşteriler 

Yüksek 

Esir Müşteriler 

Stratejik 

Müşteriler 

İşlemsel 

Müşteriler 

Müşterinin İlişki Eğilimi 

ii 

Tedarikçinin Yeterlilik 

Geliştirme Eğilimi 

 

İlişkiye yatırım 

yap (A) veya 

yatırımları azalt 

(B) 

 

Belli çözümlere 

yatırım yap (C) 

veya kar için 

yönet (D) 

Yüksek 

Düşük 

Düşük 
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yönetimi uygulayan bazı işletmeler, tüm önemli müşterilerin işletme ile yakın, işbirlikçi bir 

ilişkiye sahip olmayı istediklerini varsaymaktadır. Oysa farklı müşterilerin farklı değer 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Kilit müşteri yönetimi yoluyla ilişkisel pazarlama stratejilerini 

uygulayan işletmeler bu farklılaşmayı göz ardı etmemelidir (Lane & Piercy, 2004: 663). 

Stratejik müşteriler son kullanıcılardan ya da örgütsel alıcılardan oluşmaktadır. Örgütsel 

stratejik müşteriler; merkezileşmiş ve koordine satın alma birimlerine sahip, karmaşık satın 

alma süreçleri ile büyük hacimli satın almalar yapan ve özel hizmet ihtiyaçları olan 

müşterilerdir. Bu stratejik müşterilerin yönetiminde müşteri ile birlikte değer yaratılmasına 

odaklanılmaktadır. Stratejik müşterilerin yönetimi programları; fiyat, ürün, hizmet, dağıtım ve 

bilgi paylaşımı gibi konularda özel faaliyetler içermektedir (Storbacka, 2012: 259-260). 

3.3. Müşteri Değeri Yönetimi 

Yöneticiler, işletme ve müşteriler arasındaki uzun dönemli, kaliteli ilişkilerin temel bir karlılık 

kaynağı olabileceğinin giderek daha farkında olmaktadır. Bu sebeple müşteri değerinin 

maksimizasyonu, müşteri-işletme ilişkileri yönetiminin ana amacı olmaktadır. Müşteri değeri, 

“müşterilerden beklenen faydaların (örneğin brüt marj) mevcut değerinden maliyetlerin 

(örneğin hizmet ve iletişimin doğrudan maliyetleri) çıkarılması” olarak tanımlanmaktadır 

(Dong, vd., 2007: 1243). Literatüre göre, müşteri değeri yönetimi ile ilgili üç farklı yaklaşım 

bulunmaktadır (Bruhn, vd., 2008: 1293): 

 İlk yaklaşım, müşteri varlık yönetimi için bir çatı sağlamaktadır. Bu kavram, müşteri 

değerine dair bilgi akışlarının merkezinde yer almakta ve dört faaliyeti kapsamaktadır: 

kapsamlı, dinamik bir müşteri veri tabanı yaratmak; müşteri tabanını homojen gruplara 

bölmek; çeşitli segmentler için müşterinin yaşam boyu değerini tahmin etmek ve 

müşteri tabanının değerini maksimize edecek şekilde kaynakları dağıtmak. Bu 

yaklaşım veri temellidir ve mevcut pazarlama faaliyetleri ile farklılaşmak için müşteri 

segmentleri oluşturmayı önermektedir (örneğin hangi müşteriler daha iyi hizmet 

almalıdır?).  

 İkinci yaklaşımda müşteri varlık temelli bir pazarlama modeli, hem toplam hem 

bireysel müşteri düzeyindeki hareket ve kontrol faaliyetleri ile tanımlanmaktadır. Bu 

yaklaşıma göre beş faaliyet tanımlanmıştır: müşteri tabanını değerlendirmek (toplam 

düzeyde); müşteri çekme, elde tutma ve terk etmeyi değerlendirmek (segment/bireysel 

düzeyde); müşteri/segment temelli pazarlama faaliyetleri seçmek (segment/bireysel 

düzeyde); müşteri/segment temelli sonuçları gözlemlemek (segment/bireysel düzeyde) 

ve toplam sonuçları gözlemlemek (toplam düzeyde).  

 Üçüncü yaklaşımda sadece müşteri değerine değil çalışan ve paydaş değerine de 

odaklanan entegre bir değer yönetimi önerilmektedir. Buna göre değeri yönetmek için 

şu şekilde jenerik bir süreç önerilmiştir: değer belirlemek, değer yaratmak, değer 

sunmak ve değeri değerlendirmek. 
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Müşteri değeri yönetimi, müşteri çekmek ve elde tutmak için, müşteri değerini sürekli artırma 

amacıyla mevcut ve gelecekteki müşterilerin bireysel yaşam boyu değerlerine (CLV) 

odaklanan bir yönetim yaklaşımıdır (Bayon, vd., 2002: 214). İlişkileri bir bilanço varlığı gibi 

yönetebilmek için işletmeler en değerli ve en az değerli ilişki varlıklarını bilmeye ihtiyaç 

duymakta, bu sayede uygun pazarlama stratejileri uygulanabilmektedir. En değerli müşteri 

varlıkları öncelik almak zorundadır ve rakiplerden korunmalıdır. Daha az değerli müşteri 

ilişkileri, geri dönüşlerin nasıl geliştirilebileceğini görmek için dikkatle incelenmelidir. 

Giderek artan şekilde pazarlama stratejileri müşteri karlılığı bilgisine dayalı olacaktır (Ryals, 

2002: 242). İşletme için tüm müşteriler finansal açıdan çekici olmadığından, müşterilerin 

karlılığının belirlenmesi ve kaynakların müşterinin yaşam boyu değerine göre dağıtılması 

önemlidir. Müşteriler gelir akışının yaratıcıları olarak ve müşteri ilişkileri yatırım kararları 

olarak görülmektedir. Müşteri ilişkileri aynı zamanda maliyet de yaratmaktadır. Bu nedenle 

CLV’yi ölçmek için, bir müşteri ilişkisini sürdürmedeki tüm gelirler ve maliyetler 

değerlendirilmelidir (Stahl, vd., 2003: 268).  

İşletmeler ancak müşteri merkezli stratejiler uyguladıklarında rekabette öne geçebilmektedir. 

Güçlü analitik departmanlar, bu stratejileri geliştirmek için gereken girdileri sağlayabilir ve 

işletmeler bu stratejileri CLV gibi müşteri odaklı ölçüler kullanarak değerlendirebilir. Ayrıca 

işletmeler bu ölçüleri kültürlerinde değişim başlatmak için de kullanabilir. Yeni teknolojiler 

ve kanallar, müşteri-işletme etkileşimlerini kolaylaştırabilir ve iki taraf için de yüksek değer 

yaratabilir. Dolayısıyla işletmeler, müşteri değeri yönetiminde müşteri merkezli bir yaklaşım 

benimsediği ve müşteri bilgisine yatırım yaptığı zaman güçlü bir rekabetçi avantaj 

kazanabilir. Bunun için yapılması gerekenleri şu şekilde özetlemek mümkündür (Verhoef & 

Lemon, 2013): 

 Müşteri değeri, işletme performansını geliştirecek şekilde yönetilmelidir. 

 Tüm müşteri değeri yönetimi girişimleri bilgi teknolojileri yerine müşteri yönelimli 

olmalıdır.  

 Müşteri değeri yönetiminde başarılı olmak için işletmeler CLV’yi temel bir ölçü 

olarak benimsemelidir. 

 İşletmeler güçlü analitik yeterliliklere yatırım yapmalıdır.  

 İşletmeler müşteriyi elde etmeye, elde tutmaya ve geliştirmeye neden olan faktörleri 

anlamalıdır.  

 Çok kanallı yönetim, müşteri değeri yaratmada temel bir faktördür. 

Müşterilerle ilgili birçok geleneksel ölçü, müşterinin geçmiş faaliyetlerini göz önünde 

bulundurduğu için geriye doğru bakan bir yaklaşıma odaklanmaktadır. Bu tür ölçümler, 

müşteri seçimi ve kaynak dağıtımında güncel olmayan bilgilerin kullanılmasına sebep 

olmaktadır. Tam tersine, CLV ileriye bakan bir ölçüdür, müşteri davranışının değişken 

doğasını dikkate alır ve işletmelerin bireysel müşterilere, işletmeye katkıları temelinde 

birbirlerinden farklı şekilde davranmasını sağlar (Kumar & Reinartz, 2016: 40). 
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Birçok şirket için pazarlama performansı ölçüm kriterleri müşteri çekme oranı ve müşteriyi 

elde tutma oranıdır. Bunun sebebi bu değişkenlerin ölçülmesinin kolay oluşu ve şirketlerin 

pazar payı takıntılarıdır. Ancak sadece çekme ve elde tutmanın en az maliyetli olduğu 

müşterilere odaklanan şirketler kaynaklarını verimli şekilde dağıtamayacaktır. Müşteri çekme 

maliyeti, müşteri elde tutma maliyeti ve müşteri karlılığı entegre bir şekilde düşünülmelidir 

(Thomas, vd., 2004: 120). 

3.4. Müşteri Deneyimi Yönetimi 

Müşteri deneyimi, müşterinin işletme, ürün veya hizmetle etkileşimde bulunduğu her noktayı 

içermektedir. Müşteri deneyimi yönetimi, müşteri deneyimini yönetmek için tasarlanan bir 

işletme stratejisini temsil etmektedir. Bu strateji doğru uygulandığında hem müşterinin hem 

işletmenin değer elde ettiği bir kazan-kazan stratejisine dönüşmektedir (Grewal, vd., 2009: 1). 

Müşteri deneyimi yönetimini en başarılı uygulayan işletmelerden biri Starbucks’tır. 

Starbucks, kahvesinin kalitesi ve özel aromasının yanı sıra sunduğu rahat ve şık atmosferi 

nedeniyle de tercih edilmektedir. Starbucks müşterileri kahve eşliğinde sohbet etmek, kitap 

okumak, internette dolaşmak veya çalışmak gibi çok çeşitli amaçlarla Starbucks mağazalarına 

gelmekte ve her ziyaretlerinde kendilerine özel deneyimler yaşamaktadır.  

Müşteri deneyimi yönetimi, hem işletmeye hem müşteriye değer yaratacak şekilde müşteri 

deneyimini yönetme stratejisidir. Müşteri deneyimi yönetimi, müşterinin kayıtlı geçmişi 

yerine bugünkü deneyimine odaklandığı için müşteri ilişkileri yönetiminden farklılaşmaktadır 

(Verhoef, vd., 2009: 38). Müşteri deneyimi yönetimi, işletmeyi tamamen müşterinin 

perspektifinden yönetmeyi sağlayan bir stratejidir. Bu strateji, müşteriyi ürünlerin etrafında 

görmek yerine tüm organizasyonu müşterinin etrafında geliştirmek anlamına gelmektedir. 

Müşteri deneyimi yönetiminin odak noktası, müşterilere sürekli satış yapmaktan ziyade, 

onlara sürekli değer sağlamaktır. Şaşırtıcı, duygusal ve cazip deneyimler üzerinden farklılık 

yaratmak için kullanılan bir stratejidir. 

Günümüz işletmelerinin önde gelen yönetsel amaçlarından biri güçlü müşteri deneyimi 

yaratmaktır. 2015 yılında Accenture ve Forrester işbirliği ile yapılan bir araştırmada işletme 

yöneticilerine gelecek 12 ay için en önemli öncelikleri sorulmuştur ve en fazla ilk sırada çıkan 

yanıt müşteri deneyimini geliştirmek olmuştur. KPMG, Amazon ve Google gibi birçok 

işletme, müşteri deneyimlerini yaratmak ve yönetmekten sorumlu “müşteri deneyimi kurulu 

başkanı ve başkan yardımcıları” ya da “müşteri deneyimi yöneticisi” unvanları olan 

çalışanlara sahip hale gelmiştir (Lemon & Verhoef, 2016: 69). 

McColl-Kennedy, vd. (2015: 435) gelişmiş müşteri deneyimi araştırmaları ve uygulamaları 

için statik ve organizasyon merkezli bir perspektifin artık yeterli olmadığını iddia 

etmektedirler. Onlar, müşteri deneyiminin dinamik ve çok oyuncu merkezli bir perspektifte 

geliştirilmesini sağlayacak bir dizi soru önermişlerdir. Üç temel başlık altında 

sınıflandırdıkları bu sorular Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Müşteri deneyiminin geliştirilmesi için araştırılması gereken konular  

Müşteri rolünü genişletme  

a. Müşteriler hizmet deneyimine hangi kaynakları ve yetenekleri getirmektedir?  

b. Müşterileri daha geniş bir rol üstlenmeye motive eden faktörler nelerdir?  

c. İşletmeler müşterilerin kontrolü almasına ne zaman izin vermelidir?  

d. Daha geniş rol üstlenme konusunda müşteri isteği ile ilişkilendirilebilecek belli demografik ve kişilik 

özelleri var mıdır?  

e. Müşterilerin, müşteri deneyiminde farklı roller üstlenmelerini önleyen temel engeller ve maliyetler 

nelerdir?  

f. Hangi koşullar altında müşterileri daha geniş bir rol üstlenmeye istekli olacaktır? 

g. Müşterilerin getirmeye istekli oldukları ve getirebilecekleri kaynaklar arasında herhangi bir boşluğu 

doldurmak için işletmelerin deneyime ne getirmeye ihtiyacı vardır ve  müşteri deneyiminin optimize 

edilmesi için neye ihtiyaç vardır? 

h. Gönülsüz müşterilerin deneyimi nedir? Bu gönülsüz müşteriler kendi rollerini nasıl görmektedir?  

Uygulama temelli bir yaklaşım kullanmak  

a. Müşteri ile yüz yüze gelen çalışanlar, müşteri deneyimini ne şekilde geliştirebilir/şekillendirebilir? 

b. Müşteri deneyiminde çeşitli oyuncuların ayrı ayrı rolleri nelerdir?  

c. Müşteri deneyimi uygulamaları her oyuncunun rolleri, kişilikleri ve amaçlarına göre nasıl 

değişmektedir? 

d. Oyuncuların paylaştıkları uygulamalar zaman içinde nasıl değişmektedir? 

e. Hangi spesifik faaliyetler ve etkileşimler müşteri deneyimini geliştirmektedir? 

f. Bazı faaliyetler daha fazla çaba gerektirmekte midir ve bu nedenle bazı oyuncular için diğerlerinden 

daha zor mudur?  Eğer öyleyse, daha fazla çaba gerektiren faaliyetlerin daha gelişmiş çıktılarla 

sonuçlanması mümkün müdür? 

Bütünsel ve dinamik: zaman içinde tüm temas noktaları boyunca  

a. Müşterinin çeşitli temas noktalarında karşılaştığı deneyimler nasıl optimize edilebilir?  

b. Müşteri deneyimini belirleyen etkileşimlerin sıralarının örüntüleri nasıldır?  

c. Müşteri deneyiminin her temas noktasında müşterilerle kurulan duygusal bağın seviyesi nedir? 

d. Zaman içinde duygusal bağın seviyesi nasıl değişmektedir? 

e. Tüm temas noktalarında müşteri deneyimini ölçmek için nasıl yeni yöntemler geliştiririz ve kesin 

analitik yöntemler kullanırız? Müşteri deneyimi bilgisi en iyi şekilde nasıl toplanabilir ve yönetilebilir? 

f. Kalitatif ve kantitatif müşteri deneyimi ölçümleri nasıl etkin şekilde birleştirilebilir? 

Kaynak: McColl-Kennedy, J. R. vd., (2015). Fresh perspectives on customer experience, Journal of Services 

Marketing, 29(6-7), 435. 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3437 
 

Müşteri deneyimi aşağıdaki temel bileşenleri içeren çok boyutlu bir yapıdan oluşmaktadır 

(Bhandari, 2016: 246-247): 

 Duyusal Bileşen: Müşteri deneyimi yaratmak için duyuların uyarılması anlamına 

gelmektedir. Görme, duyma, dokunma, tatma ve koku alma sayesinde müşteride keyif, 

heyecan, güzellik, estetik algıları canlandırılabilir ve olumlu bir deneyim sağlanabilir. 

 Duygusal Bileşen: Ruhsal durum ve his yaratarak bir kişinin duygusal sisteminin 

etkilenmesi ile de müşteri deneyimi yaratılabilir. Müşterilerin özellikle bazı markalara 

ilişkin güçlü duygusal bağlar taşıyabildikleri bilinmektedir. 

 Bilişsel Bileşen: Bilinçli zihinsel süreçler veya düşünme de müşteri deneyiminin 

bileşenleridir. İşletmenin sunduğu bir deneyim; müşterinin yaratıcılığını kullanmasını, 

bir sorunu çözmesini veya genel varsayımları ve fikirleri revize etmesini sağlayabilir. 

 Faydacı Bileşen: İşletme müşteriye ürünün kullanılabilirliği ve pratikliği ile ilgili bir 

deneyim sunabilir. Aslında bu deneyim sadece satın alma sonrasında değil, aynı 

zamanda satın alma esnasında da müşteriye yaşatılabilir. 

 Yaşam Tarzı Bileşeni: İnsanın değerler ve inançlar sisteminin onaylanması yoluyla 

yaratılan müşteri deneyimi, kişiye yaşam tarzına değer verildiğini gösterir. Böyle bir 

deneyim ile ürünün kendisi ve tüketimi, işletmenin, markanın ve müşterinin paylaştığı 

belli değerlere bağlı olmanın aracı haline gelir.   

 İlişkisel Bileşen: İşletmeler müşterilerine müşterinin kendisini ve onun sosyal 

çevresini, kendisinin ideal benliği ile veya diğer kişilerle ilişkilerini içeren bir deneyim 

de yaşatabilir. Örneğin diğer insanlarla birlikte tüketilen bir ürün, hayran topluluğu 

yaratan ortak tutku ve sosyal kimliği gösteren markalar bu bileşenle ilgilidir. Bu 

bileşen ile yaşam tarzı bileşeni arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. 

 

4. YÖNTEM  

4.1. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın teorik bölümünde stratejik müşteri yönetiminin öneminden ve müşteri yönetimi 

stratejilerinden söz edilmiştir. Ancak günümüzde tüm işletmelerde bu stratejilerin 

uygulandığından söz etmek mümkün değildir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

büyük kısmı müşteri yönetiminde geleneksel yaklaşımdan stratejik yaklaşıma henüz 

geçememiştir. Bu nedenle çalışma kapsamında ele alınacak vakanın büyük bir işletme olarak 

seçilmesi uygun görülmüştür, bu sayede daha fazla veriye ulaşılabileceği düşünülmektedir. 

Ayrıca müşteri ilişkilerinin ve müşteri karlılığının çok önem arz ettiği sektörlerden biri olan 

bankacılık sektörünün bu çalışmaya uygun olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmada 

incelenen vaka, özel bir banka olan X Bankası'nda uygulanan müşteri yönetimi stratejileridir. 

Araştırmanın amacı X Bankası'nda uygulanmakta olan müşteri yönetimi stratejilerinin ortaya 

çıkarılması ve işletmenin müşteri ilişkilerini ne kadar etkin yönetebildiğinin tartışılmasıdır. 

4.2. Araştırmanın Sınırları 
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Stratejik müşteri yönetimi, pazarlama literatüründe ve uygulamalarında nispeten yeni bir 

kavramdır. Dolayısıyla birçok işletmede henüz tam anlamıyla uygulanmamaktadır. Bu 

nedenle çalışmanın teorik kısmında söz edilen tüm kavramlarla ilgili örneklere tek bir 

işletmede ulaşılması mümkün görünmemektedir. Bir diğer sınır ise işletmelerin bazı 

bilgilerini dış çevreyle paylaşmak konusunda isteksiz olmalarıdır. Bu nedenle sadece 

işletmenin paylaştığı bilgilere ulaşılabilmiştir. Bunun yanı sıra işletmenin gerçek adının 

çalışmada kullanılması uygun karşılanmadığı için bankanın gerçek adı yerine “X Bankası” 

kod adı kullanılmıştır (X Bankası, Avrupa’nın önde gelen finans gruplarından biri tarafından 

satın alınmıştır, bu grup için de “ABC” kod adı kullanılmıştır). 

4.3. Veri Toplama Yöntemi 

Keşifsel nitelikteki bu çalışmada kullanılan veri toplama yöntemi derinlemesine görüşmedir. 

Bu bağlamda X Bankası Genel Müdürlüğü'nden beş çalışan ile görüşülerek bilgi toplanmıştır. 

Bu kişiler, “Perakende Bankacılık Grubu, Bireysel Bankacılık Bölümü, Kanal Yönetimi” ve 

“İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı” bölümlerinde yönetmen, yetkili ve uzman 

yardımcısı olarak çalışmaktadırlar. Görüşülen çalışanlara ilişkin daha detaylı bilgi Ek 1’de 

sunulmaktadır. 

Görüşülen iki çalışan, pazarlama alanında çalışmakta ve bu çalışma kapsamında ele alınan 

müşteri yönetimi konusunda çalışmalar yürütmektedirler. Diğer üç kişi ise pazarlama alanında 

değil operasyonel birimlerde çalışmaktadırlar, ancak işletmedeki tecrübelerinin yararlı olacağı 

düşünüldüğü için çalışmaya dahil edilmişlerdir. Söz konusu kişilerle yapılan görüşmede 

öncelikle çalışmanın kapsamı ve teorik alt yapısı hakkında bilgilendirmede bulunulmuş ve X 

Bankası’nın müşteri yönetimi stratejilerini genel hatlarıyla anlatmaları istenmiştir. Daha sonra 

ise eksik kalan noktalarla ilgili önceden hazırlanan sorular yöneltilmiştir. Dolayısıyla yarı 

yapılandırılmış bir derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelere ek olarak 

işletmeyle ilgili daha detaylı bilgi edinebilmek için işletmenin web sitesinden de 

yararlanılarak ikincil veriler elde edilmiştir. 

 

5. BULGULAR 

5.1. X Bankası’nda Müşteri Segmentasyonu 

X Bankası’nda müşteri segmentleri öncelikle müşteri türüne göre ayrılmıştır, buna göre 

işletmenin altı tür müşterisi vardır:  

 Bireysel: Tüketici kredileri, kredi kartları ve elektronik fon transfer sistemleri, çağrı 

merkezi, internet ve WAP bankacılığı; bankaların doğrudan bireylere yönelik bireysel 

bankacılık olarak adlandırılan hizmetleridir. X Bankası’nda bireysel bankacılık 

kapsamında sunulan ürünler şunlardır: bireysel krediler, mevduat ürünleri, yatırım 
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ürünleri, emekli bankacılığı, gençlik bankacılığı, meslek gruplarına özel ürünler, özel 

hizmetler (kiralık kasa vb.), banka kartı, fatura, maaş ve vergi ödemeleri, kredi 

kartları, sigorta. 

 Özel: X Bankası özel bankacılık ürün ve hizmetleri, farklı yatırım beklentileri olan, 

bankada minimum 150.000 dolar tutarındaki birikimini doğrudan yatırıma 

yönlendirecek müşteriler için kurulmuştur (bu müşteriler diğer beş müşteri türünden 

de olabilmektedir). X Bankası Özel Bankacılık Merkezi müşterisinin profilini 

belirleyerek, onun ihtiyaç ve yatırım tercihlerine göre kişiye özel alternatif ürünler 

sunmaktadır. Bankanın uzman kadrosundan bir özel portföy yöneticisi, müşterisiyle 

karşılıklı güvene dayalı bir ilişki kurarak, onu yakından tanımaya çalışır, beklentilerini 

dinler ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak finansal çözümleri yaratır. Portföy 

yöneticileri, özel bankacılık müşterilerini şubelerde özel mekanlarda ağırlamakta ve 

kesintisiz olarak bire bir görüşme imkanı sunmaktadır. Güven ve gizlilik ilkeleri 

doğrultusunda yatırımları yönlendirebilmek amacı ile, portföy yöneticileri özel 

müşterilerini arzu ettikleri adreste ziyaret edebilmektedir. En avantajlı ürün ve 

hizmetler özel bankacılık müşterilerine sunulmaktadır. 

 Tarım: Tarım Bankacılığı Grubu ile X Bankası, çiftçilerin ihtiyaç duydukları her türlü 

ürün ve hizmetten yararlanmalarını sağlamak için çalışmaktadır. Tarımda 

uzmanlaşmış Tarım Müşteri Temsilcileri, X Bankası şubelerinde yalnızca çiftçilere 

hizmet vermektedir. Bankanın bu gruba sunduğu ürün ve hizmetler şunlardır: Kredi 

ürünleri, üretici kart, yatırım ve mevduat ürünleri, sigorta hizmetleri, etkinlikler (çiftçi 

toplantıları, fuarlar ve organizasyonlar). X Bankası, müşteriyi daha iyi anlayabilmek 

için tarım bankacılığında çalışan personeli ziraat mühendislerinden seçmektedir. 

 İşletme: İşletme bankacılığı, X Bankası’nın Türkiye genelindeki küçük ve orta ölçekli 

işletmeler ile işletme sahiplerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik sunduğu ürün ve 

hizmetler bütünüdür. Konularında eğitimli ve uzmanlaşmış 650 personel, 400’e yakın 

X Bankası şubesinde “finansal süpermarket” anlayışıyla sadece işletmelere ve işletme 

sahiplerine hizmet vermektedir.  

 Ticari: Ticari bankacılık, orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik geliştirilen ürün ve 

hizmetleri içermektedir. Bu kapsamda nakit yönetimi, factoring, kredi hizmetleri, 

leasing, yatırım ürünleri, sigorta hizmetleri ve kredi kartları müşterilere sunulmaktadır. 

Uzman ve deneyimli bir kadro, ticari müşterilerin finansal danışmanları olarak 

çalışmaktadır. 

 Kurumsal: Sunulan ürün ve hizmetler açısından ticari bankacılığa benzemektedir. 

Ancak kurumsal müşteriler, ciro bakımından ticari müşterilerden daha büyük ölçekli 

işletmeler olmaktadır. 

X Bankası’nda bireysel bankacılık müşterileri, müşteri segmentasyonu konusunda en yoğun 

çalışmaların gerçekleştiği müşteri türüdür. Bankada gerçekleştirilen araştırmalar sonucu 

bireysel bankacılık müşterileri, iki boyutta segmentlere ayrılmıştır. İlk boyutta büyüklüklerine 

göre de üç segment bulunmaktadır: 
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 Kırmızı müşteriler: Bunlar, mevduatları ve kredi kullanımları en yüksek düzeyde olan 

bireysel müşterilerdir. Ayrıca bankanın ürün ve hizmetlerinden aktif olarak 

yararlanmaktadırlar. X Bankası’nın belirlediği belli bir yıllık işlem miktarına ulaşan 

müşteriler bu sınıfa dahil edilmektedir. 

 Mavi müşteriler: Kırmızı müşteriler kadar yüksek düzeyde olmasa bankanın çeşitli 

ürünlerini aktif olarak kullanan müşterilerdir.  

 Sarı müşteriler: Bu müşteriler “işlemciler” veya “kartçılar” olarak da 

adlandırılmaktadır. Bankanın kredi kartı dışında hiçbir ürününü kullanmamaktadırlar. 

Bu nedenle bankaya kattıkları değer, kırmızı ve mavi müşterilerin kattığı değerden 

oldukça düşüktür. 

Bireysel bankacılık müşteri segmentasyonunun ikinci boyutunda müşterilerin karlılığı baz 

alınmaktadır. En karlı müşterilerden en karsızlara doğru şu şekilde bir sınıflandırma 

yapılmıştır: platin, altın, gümüş ve bronz müşteriler.  Buna göre kırmızı, mavi ve sarı 

müşterilerin her birinin kendi içinde platin, altın, gümüş ve bronz segmentleri vardır. Elbette 

kırmızı platin müşterilerin karlılığı, sarı platin müşterilerden çok daha yüksektir. Ancak bu 

sarı platinlerin elde tutulmaması gerektiği anlamına gelmemektedir, daha düşük olsa bile 

onlar da bankaya değer katmaktadır. 

 

5.2. X Bankası’nda Müşteri Yönetimine İlişkin Departmanlar ve İşleyişleri 

Önceden müşteri yönetimi ile ilgilenen departman “Segment Yönetimi” iken daha sonra bu 

departman “CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi” ve “Müşteri Yönetimi” şeklinde ikiye 

ayrılmıştır. Bu departmanlarda gerçekleştirilen çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: 

 CRM departmanında daha çok teknik ve operasyonel işlemler gerçekleştirilmektedir. 

Verilerin oluşturulması, kullanılabilir hale getirilerek analiz edilmesi ve tüm 

istatistiksel çalışmalar, bir diğer deyişle veri tabanlı pazarlama, CRM departmanının 

sorumluluk alanındadır. Bu departmanda SPSS’in veri madenciliği platformu olan 

SPSS Clementine kullanılmaktadır. Bu sayede işletme, hızlıca tahminsel veri 

madenciliği modelleri geliştirebilmektedir. Geliştirilen veri madenciliği modelleri 

karar verme süreçlerini kuvvetlendirmektedir. CRM departmanından elde edilen 

bilgiler tüm müşteri türleri için kullanılmaktadır. 

 Müşteri Yönetimi departmanı ise daha genel pazarlama konularıyla, özellikle de 

kampanya planlaması ile ilgilenmektedir. Bu kapsamda bir kampanyanın hangi 

müşterilere, hangi kanallarla ulaştırılacağı, kampanyanın beklenen faydaları ve riskleri 

Müşteri Yönetimi departmanının sorumluluğundadır. Bunların yanı sıra bu 

departmanda fiyatlandırma konusunda simülasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

Geçmiş verilerden yola çıkılarak müşterilerden beklenen getiriler hesaplanmakta, 

gelir-gider tahminleri yapılmakta ve fizibilite çıkarılmaktadır. Böylece bu 

departmanda kampanyaların potansiyel karı belirlenmektedir. Müşteri Yönetimi 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3441 
 

departmanı, CRM departmanından farklı olarak sadece bireysel bankacılık müşterileri 

için hizmet vermektedir. 

Yapılan görüşmelerde CRM departmanından elde edilen bilgilerin nasıl kullanıldığına dair şu 

örnek verilmiştir: Kredili Mevduat Hesabı (KMH), bakiyesinin hem artı hem de eksi olarak 

çalışabildiği, hesabın eksiye dönmesi halinde hesabın önceden belirlenmiş kredi limiti 

kapsamında otomatik olarak kredilendirildiği bir hesap türüdür. Banka KMH önermek 

istediğinde, öncelikle bu hesabı önermek için gerekli müşteri kriterleri belirlenmekte ve CRM 

departmanında mevcut veri tabanından kimlerin KMH’nın olmadığına bakılmaktadır. Daha 

sonra hangi müşterilerin bu kriterlere uygun, sorunsuz müşteriler olduğu tespit edilmektedir. 

Çünkü içerdiği riskten dolayı KMH’nın herkese tanımlanması mümkün olmamaktadır. Son 

olarak seçilen segmente hangi yollarla nasıl ulaşılacağı Müşteri Yönetimi departmanı 

tarafından belirlenmektedir. 

5.3. X Bankası’nda Müşteri Yönetimi Uygulamaları 

Müşteri sadakati yaratmak için bankanın oluşturduğu ürünlerden biri X Selection karttır. Bu 

karta sahip olabilmek için müşterinin aylık ortalama hacminin altı ay ardı ardına 50.000 dolar 

veya daha fazla olması gerekmektedir. X Selection hizmetleri içersinde back-up hizmeti, 

yardım hizmetleri, sağlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ücretsiz ya da indirimli olarak yer 

almaktadır. Ayrıca tüketici kredilerinde özel avantajlar ve ATM’lerde daha yüksek günlük 

para çekme limitleri sağlamaktadır. Bu kart sayesinde üst grup müşterilerde sadakat 

yaratılmasına çalışılmaktadır. CRM departmanı sadakat ölçümleri de yapmaktadır.  

Sadakatin yanı sıra müşteri çekme ve elde tutma oranları da ölçülmektedir. Yeni müşteri 

çekme oranlarıyla ilgili olarak kampanya önerilen potansiyel müşterilerden olumlu yanıt 

verenler belirlenmektedir. Çekilen müşterilerin ikinci, üçüncü aylarda da bankanın müşterisi 

olmaya devam edip etmedikleri de ölçülmektedir. Eğer ayrılan varsa geri kazanmak için yeni 

teklifler götürülmektedir. X Bankası’ndaki sistem altyapısı sayesinde, kaybedilecek müşteriler 

konusunda sistem, çalışanı (kaybedilecek müşteri ile hangi şubede hangi çalışan ilgileniyorsa 

o çalışanı) ekranına düşen pop-up’larla uyarmaktadır. Bu uyarıdan sonra müşteriyi 

kaybetmemek için cazip teklifler sunulmakta, hediye gönderilmekte veya müşteriye özel 

hizmetler teklif edilmektedir. Sistem bu uyarıyı müşterinin banka ürünlerini son aktif 

kullanma süresine göre vermektedir. Üründen ürüne ve müşteriden müşteriye değişmekle 

birlikte genellikle müşteri son 1-3 aydır ürünleri aktif olarak kullanmıyorsa uyarı gelmektedir. 

Genel Müdürlük büyük müşteri gruplarını çekmeye/elde tutmaya çalışırken, şubelerde birebir 

müşterilerle ilgilenilmektedir. Örneğin bir müşteri X Bankası Mortgage Kredisi kullanmış, 10 

yıl boyunca ödemelerini düzenli olarak yapmış ve kredi ödemelerinin bitmesine bir ay 

kalmışsa tekrar kredi alması için şubeden bir çalışan müşteriyle görüşmekte ve bire bir ona 

özel indirimleri olan yeni kredi seçenekleri sunmaktadır. Çünkü müşteri ödemeleri düzenli 

yaparak güvenilirliği kanıtlamıştır. Tam tersine ödemelerini aksatan, sorun yaratan bir 

müşteriyi kaybetmeyi tercih etmek de uygulanan bir yöntemdir. 
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2000’li yılların başında Avrupa’nın önde gelen finans gruplarından biri olan ABC tarafından 

satın alınan X Bankası, halen bu finans grubunun çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bu nedenle görüşmeler sırasında X Bankası’nın müşteri yönetiminde ABC’nin diğer 

pazarlarda uyguladığı stratejilerden farklılaşıp farklılaşmadığı da sorulmuştur ve farklılıklar 

olduğu yanıtı alınmıştır. Bunun ilk nedeni ülke mevzuatlarından kaynaklanan farklılıklardır. 

Ayrıca insanların kültürleri, değer yargıları ve yaşam tarzlarında da farklılıklar 

bulunmaktadır. Örneğin Hollanda’da kredi kartı kullanımı çok düşüktür ve onların kültüründe 

kredi kartı kullanımı hoş karşılanmamakta, adeta düşük statü sembolü olarak algılanmaktadır. 

Oysa Türkiye’de kredi kartları çoğu kişi için hala bir prestij simgesidir. Bir diğer farklılık 

kaynağı teknolojik farklılıklardır, çünkü CRM teknoloji ile yakından ilişkilidir. Çalışanlara 

sunulan imkanlar açısından da ülkeler arasında farklılıklar vardır. Tüm bu farklılıklar, müşteri 

yönetiminde ülkeler arasında farklı stratejilere yola açmaktadır.  

Çalışan memnuniyeti ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki ve bunun X Bankası’ndaki 

yansımaları da görüşmede yer almış konulardan biridir. Görüşmelerden anlaşıldığı kadarıyla 

X Bankası’nın çalışanlara bakış açısı ve sunduğu imkanlar oldukça iyidir. X Bankası servis, 

yemek, sigorta ve maaş haklarını çalışanlarına düzenli olarak sunmaktadır. Ayrıca tüm 

çalışanlara ücretsiz bireysel emeklilik sigortası yapılmıştır. Kriz dönemlerinde personel 

çıkarılmamış olması da bankanın insan kaynakları politikasında insana verilen değeri ortaya 

koymaktadır. Ayrıca maaşlar sektör ortalamasının üstündedir. Tüm bunlar göz önüne 

alındığında çalışan memnuniyetinin yüksek olduğu düşünülmektedir. Çalışanlar mutlu olduğu 

için de müşterilere iyi hizmet vermektedirler. Ayrıca X Bankası’nda eğitime çok önem 

verilmektedir ve çalışanlar hem operasyonel konularda hem kişisel gelişim konularında 

eğitimler almaktadırlar. Böylece hem işlerini daha iyi yapmakta hem de duygusal 

yeteneklerini geliştirmektedirler. Tüm bunlar müşteriyle ilişkiyi doğrudan etkilemektedir. 

Şubelerde çalışanların ise hedefleri bulunmaktadır ve hedefleri tutturdukları zaman prim 

almaktadırlar. Bu da çalışanları motive eden ve müşteriye daha özenli davranmalarını 

sağlayan bir uygulama olmaktadır. Özellikle pazarlamada çalışanların prim, tatil gibi ödülleri 

daha fazladır ve bu ödüller doğrudan ürün satışlarına bağlı olarak verilmektedir.  

X Bankası’nın müşterilerle çift yönlü iletişim konusunda herhangi bir sorun yaşamadığı 

görüşmede belirtilenler arasındadır. Müşteriler işletmenin müşteri hattını arayarak her tür 

öneri, şikayet ve memnuniyetlerini bildirebilmekte, soru sorabilmektedir. Tüm bu işlemler 

internet aracılığıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca pazarlama çalışanları ve şube 

müdürü, belli dönemlerde en karlı müşterileri ziyaret etmektedir (her şubenin kar kriteri 

farklıdır). Bazen beraber yemeğe çıkmaktadırlar ve bu ziyaretlere giderken genellikle 

promosyon ürünleri, çikolatalar, çiçekler götürülmektedir. Bu karlı müşterilerin doğum 

günleri de unutulmamakta, özel olarak kutlanmaktadır. Böylece ilişkiler ve iletişim 

gelişmektedir. 

Eskiden kredi kartı harcamalarına puan veren sadakat programlarının çok uygulandığı ve 

bunlardan çok fayda beklendiği de görüşmede belirtilmiştir. Daha sonra ise bu uygulamanın 
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müşteri sadakatine çok katkı vermediği fark edilmiştir. Bu nedenle işletmede artık sadakat 

programları üzerinde eskisi kadar durulmamaktadır. Sadakatin çok düşük olmasının önemli 

sebeplerinden biri olarak sosyal medyanın etkisi vurgulanmıştır. Sosyal medya sayesinde 

tüketiciler kampanyalardan çok çabuk haberdar olmaktadırlar ve kampanya odaklı hale gelip 

kolayca rakip işletmelere kayabilmektedirler. 

Sadakat programları yerine artık Müşteri Deneyimi Yönetimi, müşterilere deneyimler 

yaşatarak onları elde tutma fikri öne çıkmıştır ve buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Örneğin tarımsal üreticiye yönelik ilk ve en büyük organizasyon olan Tarım Şenliği 14 

Mayıs-30 Ağustos 2008 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üç ay boyunca 65 il, 

813 ilçe ve 6.500 köyde sosyal aktiviteler, konserler, çiftçilere yönelik eğitim seminerleri, 

köylerde düzenlenen tarım sohbet toplantıları, hediye çekilişleri, başarılı çiftçi çocuklarına 

burslar ve okullara bilgisayar bağışı gerçekleştirilmiştir. Şenlik sonunda 3 milyon üreticiye 

ulaşılmıştır ve üreticinin sorunları ve beklentileri kendi ağızlarından dinlenmiştir. Böylece X 

Bankası’nın tarım sektöründe uzmanlığı ve bilgi birikimi güçlenirken, tarım bankacılığı için 

potansiyel ve mevcut müşterilerine unutulmaz bir deneyim yaşatılmıştır. 

X Bankası’nın yaptığı bir araştırmaya göre müşteriler işletmeyi “güler yüzlü ve samimi” 

olarak algılamaktadır. Bu işletme için büyük bir avantajdır, çünkü bu algı sayesinde 

müşterilerin işletmeyle ilişki geliştirmeyi kabullenmeleri daha kolay olmaktadır. Görüşmenin 

sonunda X Bankası’nın müşteriye bakış açısında yaşanan dönüşüm ve yapılan çalışmalar 

şöyle özetlenmiştir: “Eskiden kitlesel müşteriler vardı, şimdi segmentasyon aşamasına geldik. 

Gelecekle ilgili hedefimiz ise bire bir pazarlama. Bunun için şimdiden çalışmalara başladık. 

Müşteri bilgisi bizim için çok değerli. Müşterilerin ayakkabı numarasına kadar her bilgiyi 

kaydediyoruz. X Bankası’nın ana web sitesinin yanı sıra segmentlere özel web siteleri kurduk, 

örneğin gençlik bankacılığı için kurulmuş bir mikro sitemiz ve gençlere özel ürünlerimiz var. 

Şimdi yeni bir segment oluşturuyoruz. Bu segment şöyle tarif edilebilir: Jaguar’ı olmayan 

Passat’ı olan ama yarın Jaguar alabilecek müşteriler, özel bankacılığa girecek kadar zengin 

olmayan ama bireysel bankacılığın en üst bölümündekiler… Onlar için de bir mikro site 

oluşturuyoruz. Şimdi segmentteyiz. Bunun bir adım ilerisi bire bir müşterilere özel hale 

gelmek. Yeni segmentimize gelecekte kollarında isimlerinin baş harflerinden oluşan baskılar 

bulunan gömlek hediye edebilmek için gömlek numaralarını bile kaydettik”. 

 

 

 

 SONUÇ  

Bankacılık sektöründe, işletmeler müşterilerine benzer ürünler sunduğundan dolayı rekabette 

öne geçebilmek için daha etkin pazarlama faaliyetleri ve daha iyi hizmetler zorunlu hale 
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gelmektedir. Bunu başarmak için müşteriyi tanımak, ne istediğini bilmek, karlı ve karsız 

müşterileri bölümlendirebilmek, kısaca stratejik müşteri yönetimi gerekmektedir. Eğer 

müşteri, bankadan her hizmet alışında bütün hikayesini tekrar anlatmak zorunda kalıyorsa, bu 

müşteriyi elde tutmak kolay olmayacaktır. X Bankası tüm bunların farkında olan ve gereken 

uygulamaları hayata geçirmek için yoğun çaba harcayan bir işletmedir. X Bankası’nın 

uygulamalarından müşterilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirmenin yollarını aradığı 

anlaşılmaktadır. Çalışmanın teorik bölümünde sunulan “Çağdaş/Stratejik Pazarlama ile 

Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklılıklar” tablosunda görülen tüm kriterler açısından X 

Bankası çağdaş pazarlama aşamasına ulaşmayı başarmıştır. Ancak işletme ulaştığı başarılarla 

yetinmemekte gelecek için kendisine hedefler koymaktadır ve müşteri yönetiminde yeni 

hedefi “bire bir pazarlama”dır. Bu, oldukça doğru seçilmiş bir hedeftir, çünkü günümüz 

müşterileri sadece iyi pazarlama karması unsurları ile yetinmemekte, kendilerini özel 

hissetmek istemektedirler. Bunu sağlamanın yolu da bire bir pazarlamadan geçmektedir. Bire 

bir pazarlamayı gelecekte uygulayabilmek için X Bankası şimdiden veri tabanlı pazarlamaya 

büyük yatırımlar yapmaktadır ve müşteri bilgilerini çok önemsemektedir.  

Türkiye’de müşteri yönetimini en iyi uygulayan sektörler olarak bankalar ve GSM 

operatörleri bilinmektedir. Bunlar arasında da X Bankası oldukça iyi bir uygulama örneğidir. 

X Bankası’nda müşteri yönetimi konusunda çok yoğun çaba harcanmaktadır. X Bankası’nın 

uygulamakta olduğu stratejik müşteri yönetiminde yeni müşterileri çekmek, var olan 

müşterileri elde tutmak, müşterilerin tatminini arttırmak ve müşterileri sadık hale getirmek 

amaçlanmaktadır. Bu amaçların öncelik sırasına bakılırsa müşterileri (özellikle karlı 

müşterileri) elde tutmak, yeni müşterileri çekmekten daha önceliklidir. X Bankası, sadakat 

programlarının beklenildiği kadar yararlı olmadığını ve müşterilerin sadakat düzeyinin 

oldukça düşük olduğunu fark etmiştir. Bu nedenle sadakat programları yerine müşteri 

tatminini arttırmak için Müşteri Deneyimi Yönetimi üzerinde durmaya başlamışlardır. 

Müşterilere unutamayacakları deneyimler yaşatarak onları işletmeye bağlamaya 

çalışmaktadırlar. Müşteri Deneyimi Yönetimi müşterilerle duygusal bir ilişki geliştirebilmek 

ve rakiplerden farklılaşmak için son derece önemlidir. Kredi kartı harcamaları karşılığında 

puan vermek gibi sadakat programları ise tüm rakipler tarafından uygulandığı için müşterinin 

gözünde bir farklılaşma yaratmamaktadır. 

X Bankası’nın Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamalarına bakıldığında ilk fark edilen bunun 

için ayrı bir departman kurmuş olmalarıdır. CRM adını verdikleri bu departmanda veri tabanlı 

pazarlama için gereken tüm faaliyetler gerçekleştirilmektedir. X Bankası müşteri bilgisinin 

öneminin farkındadır ve CRM departmanında müşteri bilgileri toplanarak, diğer 

departmanların işine yarayacak şekilde analiz edilmektedir. Her müşteriye aynı yaklaşımı 

göstermek yerine bu analizler doğrultusunda her bir müşteriye özel yaklaşımlar 

sergilenebilmektedir. Bu da işletmenin kaynaklarını daha etkin kullanabilmesi anlamına 

gelmektedir. 
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Müşteri segmentasyonu açısından da X Bankası uygulamalarının, çalışmanın literatür 

kısmında belirtilen çağdaş segmentasyon kriterleri ile örtüştüğü görülmektedir. X Bankası, 

müşterileri karlılıklarına göre bölümlendirmiştir ve en karlı müşterilerini elde tutabilmek için 

onlara daha ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaktadır. Böylece her müşteriye aynı yatırım 

yapılmamaktadır, çünkü her müşteri işletme için karlı değildir. 

Çalışan memnuniyetinin, çalışanlara verilen eğitimlerin ve çalışanlara getirilen hedeflerin 

müşteri tatminine olumlu katkı verdiği düşünülmektedir. Bu nedenle X Bankası’nın stratejik 

müşteri yönetiminde çalışanlar kilit rol oynamaktadır. Ancak çalışanların müşteri 

hedeflerinin, stratejik müşteri yönetimine zarar verecek boyuta gelmemesine dikkat 

edilmelidir. Çünkü X Bankası da dahil tüm bankalarda çalışanlar hedeflerine ulaşabilmek 

adına bazen aşırı ısrarcı olabilmekte (özellikle kredi kartı pazarlamasında) ve müşteriyi 

rahatsız edebilmektedir. Bu tür müşteri değil satış odaklı uygulamalardan çalışanları 

uzaklaştırmak gerekmektedir.  

Müşteri yönetiminin bir işletme stratejisinden çok bir departman işi gibi görülmesi, işletmenin 

tüm başarılarına gölge düşürebilir. Bu nedenle X Bankası’nda her düzeyden tüm çalışanın 

müşteri yönetimi konusunda bilinçli olduğu bir işletme kültürü yaratması önerilmektedir. Aksi 

halde CRM ve Müşteri Yönetimi departmanlarının yürüttüğü çalışmaların etkinliği 

azalacaktır. Müşteriler genellikle bu departmanlarda çalışanlarla değil, şubelerdeki 

çalışanlarla yüz yüze gelmektedir. Bu nedenle tüm X Bankası çalışanlarının müşteri odaklı 

olması stratejik müşteri yönetiminin başarısı ile yakından ilişkilidir. 

Ayrıca X Bankası’nın müşteri yönetiminden en fazla verimi alabilmesi için sadece teknolojik 

yatırımlar yapması yeterli değildir. Bunun yanı sıra bire bir müşteri stratejileri oluşturması ve 

yapılacak kampanyaları bu stratejiler çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Nitekim 

X Bankası’nın yeni hedefi de bire bir pazarlamadır. Sonuç olarak yapılan görüşmeler 

sonucunda X Bankası’nın çağdaş bir yaklaşımla, müşteri yönetimini stratejik bir araç olarak 

kullandığı kanaatine varılmıştır. 
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EK 1-Görüşülen çalışanlara ilişkin detaylı bilgi: 

 1. çalışan: Yönetmen, Perakende Bankacılık Grubu, Bireysel Bankacılık Bölümü, Kanal 

Yönetimi (Kendisi 5 aydır X Bankası Genel Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. Daha önce çeşitli 

bankalarda 11 yıl çalışmıştır. Bu nedenle sektörle ilgili deneyimi yüksektir.) 

 2. çalışan: Yetkili, Perakende Bankacılık Grubu, Bireysel Bankacılık Bölümü, Kanal Yönetimi 

(Kendisi 6 yıldır X Bankası Genel Müdürlüğü'nde çalışmaktadır. Bundan önce çalıştığı birim 

Segment Yönetimi’dir) 

 3. çalışan: Yetkili, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı (Kendisi 6 yıldır X Bankası Genel 

Müdürlüğü'nde aynı birimde çalışmaktadır. Bundan önce ise başka bankalarda 4 yıl çalışmış 

olup sektörde deneyimi yüksektir) 

 4. çalışan: Yetkili, İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı (Kendisi 5 yıldır X Bankası Genel 

Müdürlüğü'nde aynı birimde çalışmaktadır) 

 5. çalışan: Uzman Yardımcısı İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı (Kendisi 2 yıldır X 

Bankası Genel Müdürlüğü'nde aynı birimde çalışmaktadır) 

X Bankası Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar genellikle “asistan” kadrosuyla işe alınmaktadır. Daha 

sonra tecrübe ve kıdeme bağlı olarak bu unvanlar şu şekilde yükselmektedir: Asistan – uzman 

yardımcısı – uzman – yetkili – yönetmen. Bu nedenle çalışma kapsamında görüşülmüş kişiler, 

işletmede belli bir tecrübe ve kıdeme sahip profesyonellerdir. 

 

  

http://www.xbank.com/TR
http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3711
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=939234
http://www.capital.com.tr/haber.aspx?HBR_KOD=3060


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3449 
 

STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ 

İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNİN ROLÜ VE MÜŞTERİ SADAKATİ 

İLE İLİŞKİSİ 

 

 
Şimal ÇELİKKOL 

Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

celikkolsimal@gmail.com 

 

Reyhan BAŞARAN 

Beykent Üniversitesi İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi 

reyhanbasaran7@gmail.com 

 

Dr. Murat SAĞBAŞ 

muratsagbass@gmail.com 

 

 
Özet: Uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü elde etmek ve pazar payını arttırabilmek için geleneksel 

pazarlama uygulamalarından yeni ve dinamik stratejik pazarlama yönetimi uygulamalarına geçmenin 

her geçen gün önemi artmaktadır. Çünkü pazar odaklı stratejik yaklaşımlar; müşteriye odaklanmanın, 

müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine vurgu yapmaktadır. Günümüz piyasa 

koşullarında firmaların pazar payını korumak ve büyütmekten daha önemle eğilmeleri gereken konu, 

sadık müşteriler oluşturmaktır. Sadık müşterilere sahip olmak; karlılığın artması, rekabet üstünlüğü 

elde edilmesi, maliyetlerin azalması anlamına gelmektedir. Ayrıca kriz dönemlerinde dahi sadık 

müşteriye sahip olan firmaların pazarda varlıklarını sürdürebildikleri görülmektedir. 

Bu nedenle, stratejik pazarlama yönetiminde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının rolü ve 

müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının müşteri sadakati ile ilişkisini incelemenin önemli olduğu 

düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, stratejik pazarlama yönetiminde müşteri ilişkileri yönetimi 

uygulamalarının önemi ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının müşteri sadakati oluşturmadaki 

önemi ve etkilerini açıklamaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Stratejik Pazarlama Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Sadakati 

 

Abstract: In order to gain competitive advantage and increase market-share in the international 

market, the traditional marketing practices are shifting towards a new and dynamic practices of the 

strategic marketing management along with growing importance each day. This is because market-

driven strategic approach emphasizes the importance of focusing on the customer, meeting the 

customer needs and expectations.  In today’s market conditions,  creating loyal customers are more 

important matter to companies than protecting and expanding the market share. Having loyal 

customers means gaining a competitive advantage, increased profitability, and reduction of costs.  It is 

also seen that even in times of crisis,  the companies that have loyal customers can maintain their 

presence in the market. 

Therefore, it is considered to be important to examine the role of customer relationship management 

applications and its relation to customer loyalty within the strategic marketing management. This 

paper aims to clarify the importance of customer relationship management applications within the 

strategic marketing management,  and its significant impact on creating the customer loyalty.  

 

Key Words: Strategic Marketing Management, Customer Relationship Management, Customer 

Loyalty 
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Giriş 

 

 

       Günümüz rekabet piyasasında müşteriye odaklanmak vazgeçilemez bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanmasının firmalar için büyük 

öneme sahip olduğu görülmektedir. Söz konusu olan beklentileri etkileyen faktörlerin; geçmiş 

satın alma deneyimleri, firmaların reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ürün ya da hizmetleri 

deneyimlemiş olan tüketicinin sosyal çevresindeki kişilerin fikir ve önerileri olduğu ifade 

edilmektedir.  Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri karşılandığında sunulan hizmet ya da 

üründen memnun olan sadık müşteriler haline geleceklerdir (Çatı vd., 2010, s.430)  

 

       Sadık müşteriler yaratabilmek için en güçlü argümanlardan biri olan müşteri ilişkileri 

yönetimi (CRM) bazıları için müşteriyi tanımak ve hakkında bilgi sahibi olabilmek için 

kullanılan bir teknoloji olarak görülmektedir. Ancak CRM artık değişen pazar koşullarında bu 

tanımlamanın çok daha fazlası anlamına gelmektedir. Örneğin; Kotler, bir teknolojiden öte 

büyük bir insancıl mesele ve her müşteriye empati ve hassasiyetle yaklaşma olarak ifade 

etmektedir (Kotler, 2003,s.34). 

 

       Söz konusu empati ve hassasiyeti kurabilmenin yolu ise, geleneksel pazarlama 

anlayışlarının terk edilip stratejik pazarlama yönetiminde bahsi geçen ilişkisel pazarlamanın 

avantajlarından faydalanmaktır. Böylece müşteriyi tutma ve sürekli ilişki kurmaya odaklanan 

firmalar müşterilerle daha sıkı bağlar geliştirebilecek ve bunun sonucunda sadık müşteriler 

elde edeceklerdir. 

 

       Son yıllarda, geleneksel kitlesel pazarlama yaklaşımına bir alternatif olan müşteri 

ilişkileri yönetimi (CRM)  müşteriler hakkında en detaylı bilgileri inceleyerek, onları birey 

olarak tanımlayıp, ortak özelliklerine göre kategorize etmekte ve bu bilgileri kullanarak ürün 

ve hizmet sunmaktadır. Bu özelliğiyle pazarlama dünyasına damgasına vuran CRM bilgi ve 

insanı merkeze koyarak, koşulsuz memnuniyet ve sadakat hedefini gözeten bir pazarlama 

yaklaşımıdır (Özilhan, 2010, s.19). 

 

       Bu nedenlerle, firmaların izleyecekleri pazarlama stratejilerinin önemi açıkça 

görülmektedir. Firmaların stratejik yaklaşımda dört önemli unsuru olduğu ve bu unsurların; 

(1) hizmet verilecek müşteriler, (2) sunulacak yararlar, (3) geçilecek rakipler , (4) müşterileri 

elde edebilmek için gerekli olan yetenekler olduğu ifade edilmektedir (Öndoğan, 2010, s.4).  

 

       Yukarıda bahsi geçen bilgiler ışında bu çalışmanın amacı, stratejik pazarlama 

yönetiminde müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarının önemi ve müşteri ilişkileri yönetimi 

uygulamalarının müşteri sadakati oluşturmadaki önemi ve etkilerini açıklamaktır. 

 
Stratejik Pazarlama Yönetiminde Müşteri İlişkileri Yönetiminin Rolü 

 

       Pazar, ‘‘aynı ihtiyaç ve beklentilere sahip, bu beklenti ve ihtiyaçların karşılanmasını 

bekleyen potansiyel alıcılardan oluşan topluluk’’ olarak tanımlanmaktadır (Öndoğan, 2010, 

s.4). Pazarlama ise, ‘‘örgütün amaçlarına ulaşması adına, hedef olarak belirlenen pazarlardaki 

değişimleri gerçekleştirmeye yönelik insan faaliyetleri’’  olarak tanımlanmaktadır 

(Kotler,1972, s.7).  

 

 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3451 
 

       Amerikan Pazarlama Derneği’nin (AMA) 1985 yılında yapmış olduğu tanıma göre 

pazarlama; kişisel ve örgütsel amaçların gerçekleştirilmesini sağlayan değişimler için, fikir, 

mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatların belirlenmesi ve dağıtımının koordine edilmesi 

sürecidir. Başka bir ifadeyle pazardaki talebin yönetilmesidir. 

 

       Ancak pazarlama yönetimi; satın alma, standartlaştırma, ambalajlama, depolama, satış 

gibi konuları kapsamakta iken günümüzde, stratejik pazarlama anlayışına evrilmiştir. Söz 

konusu fonksiyonların stratejik bir özellik kazanması ile geleneksel taşıma ve depolamanın, 

tüketici değer zincirinin yönetimine dönüştüğü ifade edilmektedir. Ayrıca pazara sunulan 

ürün/hizmetler pazarlama araştırmaları yapılarak tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya 

yönelik dizayn edilmektedir. Böylece fabrikadan çıkan ürünlerin maksimum kar anlayışına 

değil, pazardan gelen müşteri memnuniyeti, marka sadakati ve kara odaklandığı 

görülmektedir. Stratejik pazarlama yönetiminin esasları; (1) ulusal ve uluslararası pazarın 

çekiciliği, (2) firmanın amacı ve gücü, (3) pazarda sürdürülebilirliği sağlamak üzere ifade 

edilmektedir (Karabulut, 2004, s.10-11). 

 

       Yeni pazarlama anlayışının unsurlarına bakıldığında, pazarda sürdürülebilirliğin 

sağlanması, malı satıp paraya dönüştürme fırsatçılığı ile değil, müşteri beklenti ve 

ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkün olmaktadır. Kotler (1972) müşteri tatmini yanında 

toplumun da tatmin edilmesine yönelik pazarlama faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır. 

Bu bağlamda, pazarlama anlayışının en önemli unsurlarını ifade edecek olursak, (1) tüketici 

odaklı tutum, (2) bütünleşmiş pazarlama, (3) müşteri tatminine yönelik faaliyetler ve (4) 

sistemli planlama süreçleri olarak belirtmek gerekmektedir (İslamoğlu, 2011, s.19).  

 

       Tüketici odaklılık ve müşteri tatmini gibi unsurların firmalar için önemi görülmekte,  

pazarlama yönetiminin bu unsurları gerçekleştirebilmede müşteri ilişkileri yönetiminden 

faydalanmak zorunda olduğunu ve CRM’in uygulamaları olan; performans ölçümleri, satış 

sonrası ilişkiler, memnuniyet ölçümleri gibi aşamaların uygulanmasının gerekliliğini 

göstermektedir. 

 

       Ayrıca, pazarlama yönetiminde örgüt kültürünün değiştirilmesi de son derece önemli 

görülmektedir. Çünkü müşteri odaklı olabilmenin ön koşulu geleneksel pazarlama 

anlayışından vazgeçerek ‘öğrenen örgüt’ kültürünün benimsenmesi ve uygulanmasıyla 

mümkün olmaktadır. Bu sayede, satışların artması, müşteri şikayetlerinin azalması, müşteri 

sadakatinin gelişmesi ve karlılığın artması sağlanmaktadır. Pazarlama anlayışındaki bu 

yönetimsel değişimin katkılarını gözden kaçırmamak gerekmektedir (Odabaşı, 2000, s. 195).  

 

       Şüphesiz pazarı yönetmek, müşteri ilişkileri yönetimi ile mümkün olmaktadır. Geçmiş 

yıllardaki pazarlama anlayışı, ‘ne üretirsem, onu satarım’ davranışıyla hareket ederken,  

günümüz rekabet koşulları ‘ müşteri ne isterse onu üretirim’ diyen stratejik pazarlama 

yönetimini gerekli kılmaktadır. Yalnızca bununla da yetinmeyerek, müşteri beklentilerini ve 

hatta onu da aşan ek değer yaratıcı pazarlama stratejileri belirlenerek tüketim performansını 

tatminkar hale getirip, marka sadakati ve marka değerinin arttırılması sağlanmalıdır. Çünkü 

şirketleri geleceğe taşıyacak olan unsurlardan birinin de sadık müşteriler olduğunu 

unutmamak gerekmektedir (Karabulut, 2004, s.66). Sadık müşteriler yaratabilmek,  CRM’ e 

önemle eğilmeyi gerekli kılmaktadır. 
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Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 

 

 

       Müşteri ilişkileri, firmalarla müşteriler arasında kurulan, satış öncesi ve sonrasında 

yürütülen tüm faaliyetleri kapsayan karşılıklı yarar ve fayda yaratmaya yönelik bir süreç 

olarak ifade edilmektedir (Odabaşı, 2000, s.3). Müşteri ilişkileri yönetimi başka bir bakış 

açısıyla‘‘her müşteriyle bire bir ilişkiye karşılık verebilmek’’ olarak da ifade edilmektedir 

(Kotler, 2003, s.34). 
 

       Günümüzde, somut varlıklar (teknoloji, ürün, sermaye) ile elde edilen farklılaşmalar uzun 

soluklu olmamakta bu nedenle soyut varlıkların fark yaratmada en önemli uzun soluklu fayda 

sağlayan unsurlar olduğu görülmektedir. Söz konusu varlıklardan biri olan CRM müşterilerle 

sürekli ilişki kurmayı sağlayarak, satın alma davranışlarını firmaların lehine etkilemekte ve 

güçlü rekabet koşullarında dahi firmaları pazardaki tehditlere karşı korumaktadır (Demir ve 

Kırdar, s.293). 

 

       Müşterilerle kurulacak olan birebir ilişki sadakat yaratacak ve bu da tekrarlanan satışlar 

ve beraberinde karlılığı getirecektir. Ancak böyle bir ilişki kurabilmek için hazır bir reçete 

sunmanın imkansızlığı, müşteri odaklı olmanın önemini arttırmaktadır. Müşteri odaklı 

stratejilerin geliştirilmesinde önerilen yollar şu şekilde belirtilmektedir (Odabaşı, 2000, s.14-

15): 

 

 

 Müşterilerle yaşam boyu değer oluşturma 

 Yüksek kaliteli ürün/hizmet sunma 

 Müşteri farklılaştırma 

 Müşterilerle diyalog kurma 

 Müşterilerin özel alanlarına saygı duyma 

 Müşteri bilgilerini kitle pazarı yerine, bireysel müşteri düzeyinde kullanma 

 Pazar payı yerine, müşteri payı oluşturma 

 

       Tüm bunlarla birlikte CRM programlarını uygulayabilmek için, işletme performansını 

ölçmek ve müşterilerin tatmin düzeylerini ölçmek de önemlidir. Böylece firmalar müşteri 

beklentilerinin ne olduğunu tespit ederek, arada oluşan boşlukları tamamlama imkanını 

yakalamaktadır.  

 

       Yine CRM programlarından biri olan müşteriler için değer yaratma kavramı, var olan 

hizmetlerin zenginleştirmek suretiyle işletmelerin rakiplerin önüne geçmesine katkı 

sağlamakta ve hedef müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak müşterilere özgün yarar 

sağlamaktadır. Bilgi paylaşımının ve bilgiye ulaşmanın kolaylaştığı global dünyada farklı 

olabilmek, firmaların yürüttüğü faaliyetleri müşteri odaklı olarak yeniden tasarlamayı ve 

müşteriler için bu yolla değer yaratmayı gerektirmektedir. Firmalar,  fark yaratabilmek için 

müşteri beklentilerinin ne olduğu ya da olabileceği üzerine odaklandıkları gibi rakiplerinin 

yapmadığı veya yapamayacağı şeyleri tespit ederek hareket etmek durumundadırlar  (Kırım, 

2003,s.10).   

 

      Hangi iş sektörüne bakılırsa bakılsın, CRM uygulamalarına karşı çok fazla ilgi olduğu ve 

firmalar için ne kadar gerekli olduğu da görülmektedir. CRM uygulamalarının firmalar 

açısından faydaları şu şekilde belirtilmektedir (Brown, 1999, 28-31) : 
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 Reklam maliyetlerini düşürmek 

 Müşteri odaklı hareket ederek özel müşterileri hedef almayı sağlamak 

 İşletme tarafından yürütülen kampanyaların verimliliğini arttırmak 

 İşletmelerin fiyat ile değil müşteri tabanlı faaliyetlerle rekabet etmesini sağlamak 

 Bir ürünü geliştirmek için gerekli olan süreci kısaltmak 

 İşletme için karlı olan müşterilere daha fazla yatırım yapılmasının ve bunun tam aksi 

durumda olan düşük karlı müşteriler için fazla harcama yapılmasını önlemek 

 

 

       Daha önce de belirtildiği üzere CRM uygulamaları ilişkisel pazarlama stratejilerinden 

faydalanarak uygulanabilmektedir. Çünkü geleneksel pazarlama anlayışı karlılık, ilişkisel 

pazarlama ise müşteri üzerine odaklanmaktadır. CRM müşterileri kategorize etmekte ve her 

müşterinin özelliklerine odaklanarak alternatif öneriler sunulmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

Müşteri Sadakati 

 

       Literatüre bakıldığında, müşteri sadakati ile ilgili birçok tanım bulunmaktadır. Sadakat 
kavramı üzerine en fazla çalışma yapmış olan Oliver’a (1999) göre müşteri sadakati, 

‘‘müşterilerin tercihlerini değişikliğe uğratabilecek yürütülen tüm pazarlama çabalarına 

rağmen, müşterinin, sürekli olarak satın aldığı ürünlere ve işletmeye kendisini adaması’’ 

olarak ifade edilmektedir. Dick ve Basu (1994) ise, ‘‘bir ürün ya da hizmetin aynı işletmeden,  

müşteri tarafından sürekli alınması ve müşterinin sürekli olarak tercih etmesi ’’ olarak 

tanımlamaktadır (Çatı vd., 2010, s.433).      

 

       Yapılmış olan tanımlardan hareketle müşteri sadakati firmaya ya da markaya olan bir 

bağlılık olarak da ifade edilebilmektedir. Müşteri sadakatini literatür, davranışsal ve tutumsal 

faktörleri inceleyerek tanımlamakta ve her iki faktörün de birbiriyle ilişkili olduğunu 

vurgulamaktadır (Palmer vd., 2000, s. 48). 

 

       Davranışsal düzeydeki bir müşteri sadakatinin belirleyici faktörü, müşterilerin tekrarlanan 

satın alma davranışı göstermeleri olarak belirtilmektedir. Aynı zamanda müşterinin belli bir 

ürün kategorisinde satın alma sıklığı, parasal olarak harcama tutarı, satın alma miktarı ve son 

satın alma zamanı gibi belirleyicilerle birlikte değerlendirilmektedir (Oyman, 2002, s.170). 

 

       Tutumsal düzeydeki belirleyici en önemli faktör ise, müşteri tatmini olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Sunulan ürün ya da hizmetlerden müşterinin tatmin olma düzeyi, müşterinin 

markaya ya da firmaya karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayarak, tekrar satın alma 

niyetine etki edeceği varsayımına dayanmaktadır (Ahmad ve Buttle, 2001, s. 33). 

 

       Müşteri sadakatini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Sektörlere göre farklılık 

gösterdiği gibi aynı zamanda müşteri özelliklerine göre de farklılık göstermektedir. 

Davranışsal sadakati ölçmeye yönelik yapmış oldukları araştırmada Yim ve Kannan (1999) 

etkili olan faktörleri; markanın ismi/bilinirliliği, ürün/hizmetin fiyatı, markanın yüksek pazar 

payına sahip olması, sunulan ürün/hizmet çeşitliliği olarak ifade etmektedir (Yim veKannan, 

1999, s.84). Bir diğer çalışma olan Flavian vd.’nin (2001) çalışmasında müşteri tatmini, satış 

noktalarının sunduğu hizmetler ve ulaşılabilirlik, satın alma sırasındaki hız gibi faktörlerle 

ilişkilendirilmektedir (Flavian vd., 2001, s.89-91). Magi’nin (2003) parekende sektöründeki 

bir çalışmasında tatmini etkilen faktörlerin, üyelik kartı uygulamaları, alışveriş gezileri sayısı, 

ekonomik alışveriş imkanı olduğu ifade edilmektedir (Magi, 2003, s.102).  Yine online 

hizmetlerle ilgili yapılmış olan bir başka araştırmada; algılanan değer, sunulan hizmetten 
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tatmin olma, algılanan güven ve sunulan hizmetin gelecekte devam edeceğine olan inanç 

olarak görülmektedir (Chiou, 2004, p.8). Literatürde yer alan bu çalışmalardan da anlaşılacağı 

gibi farklı her sektör kolunda müşterilerin sadakat geliştirebilmeleri için beklentileri farklı 

olmakta ancak tek ortak noktanın ‘müşteri tatmini’ olduğu görülmektedir.   

 

       Ayrıca müşteri sadakatinin işletmeler için pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlar:  (1) 

müşterilerin aynı ürün ve hizmeti tekrar tekrar satın alması, (2) müşterinin fiyat duyarlılığı 

düşerek fiyat esnekliği yaratılması, (3) sadık müşterilere yapılan pazarlama yatırımlarının 

düşmesi, (4) satın aldığı ürün ve hizmetleri yakın çevresine tavsiye ederek, yeni müşteriler 

yaratması olarak ifade edilmektedir (Barutçu, 2008, s.320). 

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamaları ile Müşteri Sadakati İlişkisi 

  

       Yoğun rekabet koşulları altındaki firmaların yapmaları gereken en önemli şey müşteri 

sadakatini arttırmaktır. Müşteri sadakatinin arttırılması ise müşteri beklentilerinin doğru 

belirlenmesi ile gerçekleştirilebilir. Müşteri sadakatini oluşturacak önemli stratejilerden birisi 

müşterilerin beklentilerini karşılamaktır (Çatı vd.,2010, s.430). 

 

Müşterilerin istek ve beklentileri Odabaşı (2000) tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:  

 

• Bilgi düzeyleri artan müşteriler bilgi düzeyleri arttığından seçici davranmaktadırlar. Bu 

nedenle müşteri kendisine değer verilmesini beklemektedir. 

 

• Müşteri, kendisine sunulan mal ve hizmetlerin, kaliteli ve aynı zamanda fiyatının da düşük 

olmasını istemektedir. 

 

• Müşteri, ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılamasını beklemektedir.  

 

• Müşteri, kendisiyle ilişki kuranların dürüst olmalarını, aynı zamanda yakın ve sıcak 

davranmalarını beklemekte ve ayrıca, kendisiyle güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasını ve 

yürütülmesini beklemektedir (Odabaşı, 2000, s.12). 
 

       Müşterilerin bu beklediği isteklerin karşılanması ile firmalar uzun dönemli ilişkiler 

kurabilecek ve bu durum pazarda rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle, müşterilerle iyi 

ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri sürdürebilmek hayati bir önem arz etmektedir (Çatı vd., 2010, 

s.431). 

 

       Müşteri kavramı ticaretin ilk ortaya çıkışından bu yana değişmeyen tek unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Pazarda müşteriler için birçok seçenek bulunmaktadır. Firmalar bu 

seçenekler arasından ‘tercih edilen’ olabilmek için adeta bir yarış halinde mücadele 

etmektedir. Önemli olanın yalnızca müşteri elde etmek değil aynı zamanda elde edilen 

müşterilerin elde tutulması gerekliliği olduğu da görülmektedir. Bu bağlamda müşteri 

ilişkileri yönetiminin öncelikli hedefinin müşteri tatmini olduğu görülmektedir. Çünkü tatmin 

olan müşteriler sadık müşterilere dönüşmektedir. Müşteri tatminini sağlayabilmek için birçok 

CRM programı ve uygulaması ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını belirlenmesi, müşterilerin 

tanınması için veri tabanlı pazarlamadan da faydalanarak müşteri datası oluşturulması gibi 

yöntemlerle müşteri sadakati yaratılmaya çalışılmaktadır. 

 

       CRM yalnızca sadık müşteri oluşturmayı değil kaybedilen müşterilerin de kazanılması 

için gerekli yöntem ve stratejilerin uygulanmasını içermektedir. Özellikle müşteri 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3455 
 

şikayetlerinin dikkate alınarak giderilmesi ya da kaybedilen müşterilerin kazanılması, 

müşterilerin sadakat geliştirmelerinde son derece etkili stratejiler olarak görülmektedir. 

Müşteri şikayet yönetimi uygulamalarıyla CRM sadık müşteriler oluşturmada firmalara 

önemli katkılar sağlamaktadır. Timur ve Sarıyer’e (2004) göre, şikayet eden müşterilerle 

şikayet sürecinin iyi yönetilmesi, müşterilerin firmayla ilişkilerinin devam etmesini 

sağlamaktadır. Literatürde, müşteri şikayetlerinin firma tarafından giderilmesi durumunda, 

yüzde 54 ile yüzde 70’inin işletmeyle ilişkisini devam ettirdiğini ifade eden çalışmalar 

bulunmaktadır (Alabay, 2012, s.143). Ayrıca ilişkisini devam ettiren bu müşterilerin, sadık 

müşterilere dönüşebileceği de ifade edilmektedir (Odabaşı, 2000, s.134).  

 

 

Sonuç 

 

        

       Stratejik pazarlama yönetimi yaklaşımının tüm örgüte yayılmasının ve uygulama 

pratiklerinin geliştirilmesinin, CRM programlarının uygulanabilmesi için önemli olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü CRM programları, öncelikle iç müşteriler olarak ifade edilen 

örgüt çalışanlarının benimsemesi ile başarıya ulaşabilmektedir. İç müşterilerin memnuniyeti 

önemsenmekte ve bu memnuniyetin, dış müşteriler olarak ifade edilen firmanın müşterilerinin 

memnuniyetine dönüştüğü görülmektedir. Söz konusu memnuniyet de müşteri sadakati 

oluşturmaktadır.  

 

       CRM uygulamaları belki kısa bir dönemde firmalar için bekledikleri sonucu 

vermemektir. Ancak orta ve uzun vadede sadık müşteriler oluşturmanın ve sadık müşterileri 

elde tutmanın bir anahtarı niteliğindedir. Şüphesiz kendine değer verilen, uzun dönemli ilişki 

kurulan, satış odaklı değil müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına odaklı yürütülen faaliyetler, sadık 

müşteri oluşturmak için son derece önemli stratejiler olarak görülmektedir. Böylece firmaların 

karlılığının artması da mümkün olmaktadır. 

 

 

       Tüm bunlarla birlikte, firmalar rekabet üstünlüğü elde ederek, pazardaki risklere karşı 

konumlarını korumakta avantaj elde etmektedirler. Özetle; firmaların geleneksel pazarlama 

yönetimi anlayışını terk ederek, CRM ile ilgili günümüzde var olan tüm yeni uygulamaları 

takip ederek ve uygulayarak, sadık müşteriler elde etmeleri mümkün olmaktadır. Böylece, 

rakiplere karşı bir fark yaratarak, taklit edilmesi en zor soyut unsurların avantajlarından 

yararlanarak, hem rekabet üstünlüğü elde edecekler hem de kriz dönemleri dahil olmak üzere 

pazardaki konumlarını korumayı mümkün kılacaklardır.  
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ÖZET: Rekabet, ekonomi disiplininin en kritik kavramlarından biridir. Liberal ekonomi anlayışının 

teorisyenleri ve uygulayıcıları, rekabeti, ekonomi için daima olumlu işlevlere sahip bir araç olarak 

ifade etmektedirler. Rekabetin ekonomik faaliyetler için gereken gücü sağladığı ve bireylerin refahına 

önemli katkılarda bulunduğu, bu bağlamda öne sürülen başlıca iddialardır. Teoride ve uygulamada 

rekabetin liberal ekonomik anlayışın ana eksenini oluşturduğu aşikârdır. Sosyalist düşünce ise üretim 

araçlarının mülkiyeti hakkındaki yaklaşımına paralel olarak rekabeti sistemin dışında tutmuştur. 

Sosyalist teori, rekabetin yerine kolektif başarı kavramını getirmiştir. İslam ekonomisi hakkındaki pek 

çok çalışma, İslam ekonomisini liberal ekonomik anlayışa yakın bir şekilde konumlandırmaktadır. 

Yaygın kanının aksine, İslam öğretisinin sosyalist ekonomik teorilere yakın olduğunu ifade eden 

görüşler de mevcuttur. Bununla birlikte üretim araçlarının mülkiyetinde herhangi bir kısıtlamanın 

bulunmadığı ilkesi İslam ekonomisi anlayışında da, liberal yaklaşıma benzer biçimde daima 

tartışmaların ana eksenlerinden birini teşkil edecektir. Muhafazakâr ahlak yapısının egemen olduğu 

toplumlarda rekabet konusu, örfi uygulamalardan da etkilenebilmektedir. Bu çalışmada rekabet 

konusu, nüfusunun çok büyük bir kısmını İslam dinine mensup insanların oluşturduğu Türkiye’de, 

muhafazakâr ahlâk kavramı çerçevesinde ele alınacak olup, kendisini dindar/muhafazakâr olarak 

tanımlayan bir grupla, diğerlerinin arasındaki fark irdelenmeye çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İslami normlar, Rekabet, Muhafazakâr ahlak, İş ahlakı 

 

Rekabet Kavramı ve Liberal Anlayış 

Rekabet Arapça kökenli bir kelimedir. Mastar kökü ra-ka-be olan rekabet kelimesi kontrol 

etmek, gözetlemek, dikkatle gözlemlemek manasına gelir. Türk Dil Kurumu ise rekabeti 

“aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış” olarak tanımlamıştır. Mehmet 

Doğan’ın temel Türkçe sözlüğünde ise rekabet kelimesi; “1-Bir safhada başkalarından geri 

kalmama hatta ileri geçme arzusu hissi ve gayreti, 2-Kıskanma” şeklinde 

anlamlandırılmıştır(Doğan, M., Temel Büyük Türkçe Sözlük). Rekabet temelde üstünlük 

yarışıdır. Kelimenin Türkçede ve Türkçeye geçmiş Arapça kökenli kelimelerde yakın anlamlı 

pek çok benzeri vardır. Günümüzde kullandığımız bağlamda rekabet kavramı liberal batı 

toplumundan bize intikal etmiştir. İngilizcede rekabet kelimesinin karşılığı competition olarak 

mailto:hakcay@bandirma.edu.tr
mailto:kyildiz@bandirma.edu.tr
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yer almaktadır. Competition kelimesi Türkçeye bire bir çevrildiğinde yarışma, mücadele 

anlamına gelir. Almancadaki der wettbewerb kelimesi de yarışma anlamını taşır. Yarışma, 

mücadele gibi anlamlar ifade eden competition kelimesini daha iyi karşılayacak kelimeler 

yerine dilimizde gözetme manasındaki bir kelimenin yerleşmiş olması etimolojik olarak 

anlamlı görünmektedir. İşletme literatürde bu terimin genellikle olumlama şeklinde geçtiği 

görülmektedir. Bunun sebebinin işletme literatüründeki hâkim paradigmanın liberal teorilere 

göre şekillenmesi olduğu söylenebilir. Çünkü liberal teorinin ana önermelerinden birisi 

bireysel kâr maksimizasyonunun toplumsal refahı arttıracağı şeklindeki inançtır. Meseleye 

böyle bakıldığında rekabet, şahsi çıkarların yanında topluma hizmet boyutu da olan bir olgu 

olarak görülür. Bu nedenle birçok yazında rekabet unsuru merkeze konarak şirket 

yöneticilerinin stratejilerini buna göre belirlemeleri gerektiği öngörülmektedir(Houman, P., 

2008)(Pirtini, S., 2009). Bütün bu olumlamalara karşın rekabet olgusunu olgusal düzlemde ele 

aldığımızda şu tespiti yapabiliriz. Rekabet halinde, rakiple aranızdaki pozisyonlama şu 

hallerde oluşur;  

1. Rakip yerinde kalır siz ilerlersiniz 

2. Rakip yok olur, siz varlığınızı sürdürürsünüz. 

3. Rakipte ilerler siz de ilerlersiniz ancak sizin hızınız rakipten fazla olur. 

Yine rekabet sürecinde rakiple olan ilişkileri de şu şekilde ifade edebiliriz. 

1. Rakip umursanmaz. Kurum/kişi sadece kendini odaklıdır(gerçek bir rekabet değil 

karşılaşma hali). 

2. Rakip izlenir ve rakipten daha iyi pozisyona taşıyacak fiil ve tutumlar 

geliştirilir(geliştirici tutum). 

3. Rakibi geri koymaya çalışan fiil ve tutumlar geliştirilir(engelleyici tutum). 

4. Rakibi yok etmeye yönelik tutum ve fiiller geliştirilir(yıkıcı tutum). 

Meseleyi bu düzlemde ele aldığımızda rekabetin geliştirici boyutu yanı sıra ket vurucu boyutu 

net olarak ortaya çıkmış olur. Bu yüzden işletme literatüründe rekabet kavramı aşırı rekabet, 

fiyat dışı yıkıcı rekabet, kıyasıya rekabet ve haksız rekabet gibi etik birer sorun olarak da 

tanımlanmaktadır. İyi niyet kurallarına ve dürüstlük ilkelerine uymayarak rakiplerine zarar 

verme ve rekabet avantajı sağlama şeklinde bir haksız rekabet, dürüstlük kuralına aykırı 

reklamlar ve satış Yöntemleri, sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, başkalarının 

iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, üretim ve iş sırlarını ifşa ile iş şartlarına uymamak gibi 

unsurlar içermektedir(Ünlü, U., 2015). Hatta kalite konusu bile üstün olan firmalar tarafından 

rekabet avantajı gibi saldırgan amaçlı kullanılmaktadır(Efil, İ., 2010). Bu yönleriyle rekabet iş 

etiğinin en önemli konularından birisidir. Rekabeti kısıtlama mekanizmaları genel olarak giriş 

engelleri(endüstri düzeyinde), hareketlilik engelleri(stratejik grup düzeyinde) ve izolasyon 

mekanizmaları(işletme düzeyinde) sınıflandırılmaktadır(Seviçin, A. 2009).   

Protestan iş ahlakı üzerine temellendirilmiş kapitalizmin bu günlerde derin bir kriz yaşadığı 

görülmektedir. Nitekim Amerika ve Avrupa “en güvenilir” kabul edilen devasa kurumlarda 

patlayan ahlaki sorunlar bu krizin göstergesi konumundadır. Protestan iş ahlakından neşet 

eden kapitalizmin artık başlangıç temellerinden tamamen uzaklaştığı ileri sürülmektedir. 

Ekonomik anlamda gelişmiş batı toplumlarında ortaya çıkan ahlaki sorunları engellemek 
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adına yapı ve kurumlar tesis edilmektedir(Kurtuluş, B., 2005). Liberalizmin egemen olduğu 

toplumlarda Türkiye’deki Rekabet Kurumu’na benzer yapılar yıkıcı rekabeti önlemek 

amacıyla oluşturulmuştur. Dünyada bu konudaki ilk yasal düzenleme ABD’de 1890 yılında 

Sherman Kanunu adıyla yapılmıştır. Yine Roma Anlaşması’nın rekabet hakkındaki maddeleri 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Birliği kapsamındaki tüm anlaşma ve eylemleri bu 

konuda duyarlı olmaya zorlamaktadır. Türkiye’de de rekabete ilişkin Anayasa’nın 167’nci 

maddesi çerçevesinde 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 

çıkarılmıştır(http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Genel-Bilgiler). 

 

Ahlak ve Rekabet İlişkisi 

Ahlak kelimesi de Arapça kökenlidir. Huluk (yaratılmış) kelimesinin çoğul halidir. Birebir 

Türkçe karşılığı arandığında huy, tabiat, seciye gibi kelimelerle eşleştirilebilir. Burada dikkat 

çekici husus ahlakın doğallığı ve/veya doğallaşması olgusudur. Esasen ahlak iyi olduğu kabul 

edilen şeyin düşünülmeden yapılması hali olarak da ifade edilebilir(Kiraz, C., 2005). İslam 

Ahlakı araştırmalarında müracaat edilen en önemli kaynaklardan biri olan Ahlak-ı Alai’de de 

“Hulk ki bir melekedir ki anın sebebi ile nefsten ef’al suhuletle sadır olur ve fikr ü reviyyete 

muhtaç olmaz” ibaresi yer almıştır(Kınalızade, 2007). Bu tanımlarda öne çıkan unsur 

düşünülerek yapılan “iyi” değil, düşünülmeksizin yapılan, içselleştirilmiş “iyilik” halidir. 

Ancak kelime günümüzde yaygın olarak bu manada değil Latince menşeli “moral” 

kelimesinin kavramsal çerçevesi içinde yani iyi ve kötü hakkındaki inançlar bağlamında 

kullanılmaktadır(Özgener, Ş., 2009).  

Ahlakın kaynağının ne olduğu hususunda pek çok farklı görüş ileri sürülmüştür. Görüşlerin 

çeşitliğine mukabil din ve ahlak arasındaki ilişki başat tartışma konularından birisini teşkil 

etmektedir. Akdemir din ve ahlak arasında zorunlu tersinir bir ilişkinin olduğunu ileri 

sürmektedir(Akdemir, F., 2009). Bu bağlamda ahlak kavramının pratik bir ihtiyaçtan doğduğu 

insan davranışlarının toplumsal yaşamda birbirlerine zarar vermemesi esasına bağlı olduğu 

görüşü de ileri sürülmektedir(Arslan, M., 2005). Bu görüş esas kabul edilirse rekabet 

konusunun bizzat ahlakın en esaslı meselesi olacağı aşikardır. Şüphesiz ahlaki normlar 

rekabetin nasıllığını düzenleyecektir. Ancak burada bir tersinir ilişkinin varlığına da işaret 

edilebilir. Ahlak rekabeti etkileyeceği gibi rekabetin de ahlakı etkileyebileceği söylenebilir. 

Nitekim Özgener bu hususa dikkat çekerek, “Rekabet eksikliği de ahlaki sorunları ortaya 

çıkarabilir” yargısını ifade etmektedir(Özgener, Ş., 2009). 

 Muhafazakârların Rekabet Anlayışı 

Liberal ekonominin egemen olduğu toplumlarda her ne kadar rekabetin yıkıcı etkilerini 

önlemek amacıyla bir takım kanuni ve idari tedbirler alınmış olsa da, doğası gereği 

kapitalizmin kartel olma, tröst oluşturma gibi faaliyetlere vermiş olduğu cevazla gerek ulusal 

gerekse dünya pazarlarında rakiplerinin durumunu hiç de umursamayan organizasyonlar 

ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada muhafazakâr/dindar kesimin İslam’ın bu konuda ortaya 

koymuş olduğu ilkelere ne oranda bağlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Öncelikle konuya 
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ilişkin Kuran-ı Kerim Ayetleri ve İslam Tarihindeki bazı rivayetler verilmiş, bundan sonra 

haksız rekabet gibi konularda liberallerden daha hassas olmasını beklediğimiz bu kesimin 

kurmuş oldukları Müsiad, Genç Müsiad, Askon, Tümsiad, İgiad gibi kuruluşlarının 

tüzüklerinde bu hassasiyeti amaç edinip edinmediklerine bakılmıştır. 

İslam’ın temel kaynağı olan Kuran-ı Kerim’in yorumlanmasında bazen hukuki bir normun 

dini ve ahlaki bir düzenleme olarak görüldüğü, bazen de dini ve ahlaki bir düzenlemenin 

hukuki bir norm olarak algılandığı görülmektedir. Aslında İslam’ın vazettiği emir ve 

yasaklarda hukuk-ahlak hukuk-din sınırını çizmek oldukça zordur(Yıldırımer, Ş., 2015). Bu 

çalışmada İslam’ın bu konudaki ilkeleri ahlâkın bir gereği olarak değerlendirilmektedir. 

Elbette ki mevcut seküler hukukun İslam Hukuku ile benzeşen birçok yönü vardır. Fakat 

konumuz muhafazakâr çevre ve ahlâk olduğundan ve hukukta laiklik ilkesi benimsenmiş 

olduğundan meseleye hukuki açıdan çok ahlaki açıdan bakmak gerektiği kanısındayız. Hemen 

belirtmek gerekir ki; Müslümanlar açısından ahlaki kurallara uymak bir zorunluluktur. Çünkü 

İslam’a göre Allah, herşeyi bilen, herşeye gücü yeten ve bağışlayan mutlak ve aşkın bir 

varlıktır. Böyle bir varlığa inandığını iddia eden birisi bu varlığın söylediklerinin kendisini 

ilgilendirmediğini iddia etmesi en azından çelişkidir(Güneş, Y., 2011). Belki de buradaki tüm 

tartışmayı Ripert’in “Medeniyet ahlâk kuralları önemsendikçe yükselir. Hukuk, ahlak 

kaidelerine nasıl ilgisiz kalabilir?” sözü özetlemektedir. Konuyla ilgili İslam’ın ortaya 

koymuş olduğu hususları özetleyecek olursak; 

Hümeze Suresi 1-2’nci ayette “Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan 

çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hâline!”, Nahl 71’nci ayette “Allah, 

rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar, rızıklarını ellerinin 

altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah’ın nimetini mi inkâr 

ediyorlar?”, Hucurat 10’uncu ayette “Muhakkak mü'minler kardeştirler. Kardeşlerinizin 

arasını ıslah edin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin” denilmekte yine peygamberin 

“Sizlerden bazınız, diğer bazınızın satışı üzerine satış yapmasın” dediği rivayet edilmektedir. 

Bu ve benzer ayet ve rivayetlerden sırf kâr elde etmek amacıyla pazarda hırslı ve saldırgan bir 

tutumun İslam tarafından onaylanmadığı anlaşılmaktadır. Osmanlıların son döneminde 

dünyada yükselen sermaye birikimi, sanayileşme, iktisadi kalkınma ve kapitalistleşme isteği 

olup olmadığı halen tam olarak tespit edilememiş olmakla birlikte, modern kapitalizme ilgi 

göstermedikleri anlaşılmaktadır. Başta dış ticaret politikalarıyla bolluk ekonomisini 

önemsemişler, “ibadullahın ter fi i ahvali”ni(Allahın kullarının refahını yükseltmek) amacıyla 

hareket etmişlerdir(Bulut, M., 2015). Klasik İslam Hukuku(fıkıh) kaynak eserlerinde, 

tasavvufi ekollerin menakıp ve öğüt kitaplarında, dilden dile aktarılan sözlü kültürün 

rivayetlerinde de vahşi rekabetin pek kabul edilebilir bir şey olmadığı görülmektedir. 

Muhafazakâr çevrelerde basılan gününüz yayınlarında da bu hususta aynı söylem devam 

ettirilmektedir(Eren, Ş., 2015). Buna karşın muhafazakâr olarak kendini ifade edilen kişilerin 

günümüzde tutumlarının nasıl şekillendiğinin incelenmesi varsa ayrışma ve çelişkilerin ortaya 

çıkartılması önemli olacaktır. 

Gazali, Mevlana, Feriduddin Atar, İbn Haldun, Sadi Şirazi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, 

Kınalızade Ali Efendi gibi ahlak filozoflarının etkisiyle şekillenen Osmanlı Kültürü’nün 
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Sombart’ın Yahudilik ve Kapitalizm ahlakı ya da Weber’in Protestan Ahlak ve Kapitalizm 

ahlakı ile uyum göstermedi zaten gösteremezdi de. Osmanlı’nın bakış açısı batılıların 

“homoeconomicus” anlayışından merhamet, infak, paylaşma, işar, gibi “diğerini kendin gibi 

düşünme” ve hatta “diğerini kendine tercih etme” gibi kaygılarla ayrılmaktaydı(Bulut, M., 

2015).  

Günümüzde Müslümanlarının ise modernizm etkisiyle bir takım ahlaki değerlerine yeterince 

önem vermediklerini söyleyebiliriz. Bunun en önemli sebebi rekabet duygusunun kamçıladığı 

kişisel hırs ve arzuların bu ahlaki değerlerin önüne geçmesi olarak görülmektedir(Kavas, E., 

2015).  Muhafazakâr ahlak etkisi de işte tam bu noktada gün yüzüne çıkmaktadır. Esasen 

muhafazakâr ahlak anlayışının esasen din/değerler ile realite arasında yaşanılan bir sıkışmışlık 

üzerinde tanımlandığını söyleyebiliriz. Bu tutumunda sadece “modern” bir durum olmadığı 

çağlar boyu süregelen bir zihniyete tekabül ettiği Ülgener tarafından ifade edilmiştir(Ülgener, 

S., 2006) Ancak özellikle son yıllarda muhafazakar iş ahlakı ve özelde muhafazakâr iş ahlakı 

içerisindeki çelişkiler üzerine yapılan tespit ve eleştiriler dikkati çekmektedir. Denizli de 

Müsiad üyeleri arasında yapılan bir alan araştırmasındaki “Mülakat esnasında “ekonomik 

faaliyetlerinizle dini değerlerinizin çatıştığı durumlarda bunun üstesinden nasıl 

geliyorsunuz?” biçimindeki soruya da ekonomik faaliyetler esnasında ellerinden geldiğince 

dini değerleri uygulamaya çalıştıklarını ancak haksız rekabet, vade farkı, çek-senet işlemleri 

gibi kimi durumlarda piyasanın kurallarını istemeye istemeye uygulamak zorunda 

kalabildiklerini ifade etmişlerdir. Aksi halde bu piyasada var olmanın imkânsızlıkları dile 

getirilmiştir” tespiti bu bağlamda dikkat çekicidir(Demirpolat, A., Yıldız, S., 2014) Ancak bu 

ikili ahlak anlayışının muhafazakar ahlak anlayışına öznel bir durum olduğunu iddia etmek 

abartılı olacaktır. Kapitalist ahlaki anlayışının bizzat bu ikili ahlak anlayışını ürettiği tezi de 

ileri sürülmektedir(Poole, R., 1993). 

Serbest piyasa fikrine karşı çıkmayan fakat kardeşliği ve paylaşımı esas alan İslam’a göre 

serbest fakat başıboş olmayan bir piyasa makul görünmektedir(Çayıroğlu, Y.,2014). 

Osmanlı’nın yıkılmasında itibaren dünyada hakim olan iki ekonomik görüşün olan kapitalizm 

ve komünizmin ikisi de ahlaki kurallardan yoksundu. Kapitalizmin savunduğu şey “pazar” 

iken komünizm  “merkezi planı” savunuyordu. Pazar etkileşimi olumsuzluklarını yukarıda 

anlattığımız rekabet piyasasını yaratmış, diğer yandan totaliter sistem merkezi plan ve üretimi 

tek ortak unsur olarak ortaya koymaktadır. Her iki durumda da ahlaki değerlerin önemi 

oldukça azdır. Kapitalizmde bireylerin tercihleri, zevkleri ve davranışları bellidir. Değer 

yargılarında en ufak bir değişim söz konusu değildir. Komünizmde de birey bir satranç 

oyununun piyon gibi görülmekte, sınıflar arasında bir geçiş asla söz konusu olamamaktadır. 

Kapitalist ve komünist sistemlerin güçlü olduğu günümüz dünyasında test edilmemiş bir 

sistem hakkında fikir yürütme oldukça zordur. Fakat İslam’ın hedefleri ve emirlerinin 

kardeşliği, adaleti, adil gelir dağılımını, aile bağlarını, sevgi ve şefkati öncelediği apaçık 

ortadadır(Yardımcıoğlu, M., 2015). 

 

Bazı Muhafazakar Örgütlerin Rekabet Anlayışı Açısından Karşılaştırılması 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3464 
 

Muhafazakâr olarak bilinen örgütlerin rekabet ile ilgili hassasiyetine geçmeden önce liberal 

düşüncenin en önemli temsilcisi Tüsiad’ın konu ile ilgili yaklaşımını bilmekte fayda var. 

Tüsiad Dernek Tüzüğünün 2. Maddesinde “Tüsiad, …………….. liberal ekonominin, 

rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre dengesinin 

benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. 

Tüsiad, …………….. küreselleşme sürecinde Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, 

istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli 

artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır. Tüsiad, …………….. Türkiye’nin küresel rekabet 

düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur” denilmektedir(http://tusiad.org/tr/tusiad/tuzuk). Bu 

dernek rekabet gücünü önemsediğini fakat bunun yanında sürdürülebilir bir çevre dengesini 

de toplumsal refahla vurgulayarak bu konuda bir hassasiyete sahip olduğunu söylemektedir.  

Muhafazakâr çevrelerin en büyük işadamı derneği sayılan Müsiad’ın 

amaçlarında(http://www.musiad.org.tr/tr-tr/musiadla-tanisin/amaclar) ise “toplumumuzun 

geçmişten bugüne getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve 

örnek bir işadamı yahut işletme modelinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak” 

denilerek belki olumsuz rekabet konusunun da içinde değerlendirilebileceği oldukça geniş bir 

ilke konmuştur. Fakat olumsuz rekabetin bu denli yıkıcı olduğu günümüz şartlarında bu 

organizasyondan özellikle bu konuya vurgu yapması beklenirdi. Yine Genç Müsiad’ın 

amaçlarında(http://www.gencmusiad.org.tr/hakkimizda/) Müsiad’a benzer şekilde 

“Toplumumuzun geçmişten günümüze getirdiği kültürel ve manevi değerlerle beslenmiş, iş 

ahlakını özümsemiş, örnek iş adamı” gibi oldukça geniş bir ilke konulmuş, olumsuz rekabete 

özellikle vurgu yapılmamıştır. Askon ise kurumun misyonunu 

açıklarken(http://www.askon.org.tr/page/misyon_3) “Üye işletmelerin ve ülkemizin rekabet 

gücünü arttırmak, Haksızlıkların giderilmesi mücadelesi vermek ve İktisadi hayatın ahlaki 

temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır………. Kuruluşların kurumsal altyapısının 

güçlenmesi, uluslararası standartlara kavuşması, iş etik kurallarının benimsenmesi 

konularında destek vermek ve rehberlik yapmak” diyerek yıkıcı rekabet konusunda daha net 

bir ilkeyi ortaya koymuştur. Son yıllarda kapsam alanının çok artığı gözlenen Tümsiad’ın 

tüzüğünde ise “Uluslararası iş dünyası ile karşılıklı faydalanma esasına dayalı iş birliği 

doğrultusunda, ülkemiz sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü artırarak, uluslararası 

ekonomik yapıların karar mekanizmalarına etki ederek veya söz sahibi olarak, ekonomik 

yapımızın istikrarlı yapısının sağlamlaştırılması yönünde çalışır”  ifadeleri yer almaktadır. Bir 

diğer muhafazakar dernek olan İgiad ise Tüzüğünün 3’üncü maddesinde sosyal 

yardımlaşmayı ve iş ahlakını önceleyen ilkeler 

koymuştur(http://igiad.com/kurumsal/igiad/tuzuk/). İlgili derneklerin tüzüklerinde geçen 

rekabet kelimesi sayısı da tarafımızca incelenmiş ve Tüsiad’ın tüzüğünde 3 yerde, Tümsiad’ın 

tüzüğünde 4 yerde,  Genç Müsiad’ın tüzüğünde 1 yerde ve yine Askon’un kurumsal 

politikaların açıklandığı bölümde 1 yerde rekabet kelimesinin geçtiği görülmektedir. İgiad’ın 

tüzüğünde ise rekabet kelimesi yer almamaktadır. Bahsedilen derneklerin tüzüklerinde 

rekabet kelimesinin nicel olarak yer almasının yanı sıra nitel durumuna da bakılmış; Tüsiad, 

Tümsiad, Askon ve Genç Müsiad’da rekabet kelimesinin olumlu anlamda yer bulduğu, 

http://www.askon.org.tr/page/misyon_3
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Müsiad ve İgiad’ın ise rekabet kelimesini kullanmaktan kaçındıkları, dolaylı anlatımlarda ise 

rekabet yerine dayanışma kelimesine vurgu yaptıkları görülmüştür.   

 

 

SONUÇ 

Muhafazakârlık kavramı, kapsamı oldukça geniş bir kitleyi kapsayan bir tanımdır. Tabiidir ki 

bu derece geniş bir kitlenin monoblok tavır ve tutum içinde olması mümkün değildir. Ancak 

kendisini muhafazakâr/dindar olarak tanımlayan kesimin büyük bir kısmının rekabet 

konusunda liberal anlayışla büyük bir örtüşme gösterdiği ve etik problem olarak görülebilecek 

konularda liberal çevrelerden daha hassas davrandıklarını gösteren herhangi bir bilgi ve 

emareye rastlanmamıştır. Buna karşın hem bir iş adamları hem de bir uzman sivil toplum 

kuruluşu olarak görülebilecek İgiad’ın bu tablodan ayrıştığını kurumsal olarak kendini ifade 

etmeyen ciddi bir kesimin de bireysel bazda ana kütleden ayrıştığını söyleyebiliriz. Bugün 

dünyada yaşanan sefalet, savaş, açlık, yoksulluğun boyutlarına baktığımızda evrensel ahlaki 

ilke olan diğergamlık, empati gibi unsurların işletilmesi gerektiği açıktır. 
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ÖZET: Bilgi çağında yaşadığımız bu dönmede, bilgi ve bilgi ile alakalı toplumu ilgilendiren her konu 

bilgi sosyolojisinin çalışma alanına girmektedir. Salt bir bilgi sorunu olmamasına karşın zihniyetin 

bilişsel yönünün bulunması hasebiyle, bilgi sosyolojisinin ilgilendiği konular arasına girmesi; onun 

bilgiden etkilenmesi ve bilgi edinme süreci neticesinde ortaya çıkıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Sosyal bilimciler arasında zihniyeti bir kategori olarak alma eğilimi çok yaygındır. Genel olarak 

zihniyet, toplumsal hareket ve davranışlara yön veren normlardır ve toplumsal yaşam sistemi 

içerisinde anlamlı bir bütünü ifade etmektedir. Zihniyet ilk etapta bilgi ve kişisel olarak görülen 

süreçle bağlantılı gibi görünse de, yani salt zihinsel bir olguymuş gibi karşımıza çıksa da, aslında 

karmaşık bir süreç içerisinde toplumsal bağlantılara sahip olan bir olgudur. 

 

Toplumsal bileşkeler neticesinde zihinsel bir takım süreçler çerçevesinde oluşmasının yanı sıra, 

küresel eğilimlerin de katkısının bulunduğu bir olgudur. Yani zihniyet, insan ya da toplumların; insanı, 

toplumları, doğayı ve doğaüstünü anlam ve algılama biçimidir diyebiliriz. Bu bakış açısıyla da 

zihniyet; bir bilgi türü değil, bir bilme tarzıdır. Kognitif dünyanın toplumsal olanla kesişmesi olarak 

nitelendirebileceğimiz zihniyet kavramı, gerek toplumsal, gerek kültürel ve gerek de hem din hem de 

siyasetten daha kapsamlı bir kavramdır. Tüm bu toplumsal olay ve olgularla ilişkisinin olması yanında 

onlardan etkilendiği, toplumsal şartlara bağlı olarak değişim ve dönüşümünün de olduğu bir gerçektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Zihniyet, Bilgi, Toplumsal Değişme, Kognitif. 

 

THE VALUE OF KNOWLEDGE IN TERMS OF SOCIAL LIFE 

 

ABSTRACT: Knowledge and value concepts have always been discussed issues of philosophy since 

the early period of history. However, we embraced the issue in sociological context, that is with a 

sociological perspective in social life. Although both concepts have abstract definitions, they are 

concrete phenomena that we can observe in the social life and thus, this situation causes us to examine 

them as important concepts. 

 

In the most common description, it is a way of people and societies understand and interpret 

themselves and their surroundings. After people start living together, their mental structures begin to 

form and knowledge forms after various mental activities. Therefore, we can say that knowledge 

forms within social life and perception, comprehension, description and thinking activities gain social 

dimensions rather than individual.  

 

Values are criteria and ideas shared by the whole society and they reveal which behavior is socially 

accepted, which behavior is good in the same society. Every society has its own set of values. Social 

life is values that has many functions in it, and it is a reflection of the culture they belong. Values 

rationalize behaviors done by individuals in the social life, that is make them rational and reasonable 

values, and thus it gains a social dimension rather than individual. 

 

Although knowledge and value form together, every value has knowledge in its core. However, they 

are both interacting with life intensely, and this raises the problem of which forms first and which is 

more valuable. Knowledge has a social life-specific value, and with value they appear together in 
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social life, and this situation reveals whether knowledge is valuable rather than its realm of existence. 

Thus, it makes value one move ahead of knowledge in the social life. 

 

Keywords: Knowledge, Value and Social Life. 

 

GİRİŞ 

 

Zihniyet; bireylerin toplu halde yaşamaları neticesinde, ortak görüş ve inanış vasıtasıyla 

oluşan düşünme biçimi ve düşünme yolu şeklinde tanımı yapılan, bilgi sosyolojinin tartıştığı 

konular arasında yer almaktadır. Zihniyetin toplumsal oluşu, onun sadece zihinsel bir süreç 

olmadığının göstergesidir. Onun toplumsal bağlamda diğer sosyal olay ve olgular gibi değişik 

zamanlarda ve değişik toplumlarda farklı şekillerde tanımının yapılması ve yorumlanması, 

özellikle onun toplumsal bağlantılara sahip olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Tarihsel gelişimi itibariyle modernleşme ve onun getirdikleri doğrultusunda gelişme ve 

değişme seyri bulunan zihniyetin, bilgi ile beraber diğer pek çok kavramın da benzer bir 

biçimde anlamı yitirip yeni anlamlar kazanmasına katkısı olmuştur. Toplumsal değişmeyle 

birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinden zihniyet ve buna bağlı olarak da bilgi de 

etkilenmektedir. Süje ve aktlar arasındaki ilişkinin anlamlandırılmasından ibaret olan bilgi; 

toplumsal yaşam ve onunla ilgili diğer olgu ve olaylara karşı geliştirilen zihinsel süreçleri de 

etkileme gücüne sahiptir. Yani insanların ve toplumların sahip oldukları zihinsel etkinlikleri 

ve buna bağlı olarak bilgi sistemleri birbirlerinden etkilenmektedir. Karşılıklı bir değişimin ve 

etkileşimin olduğu, kendilerine özgü bir takım özelliklerinin de olduğunu düşündüğümüz 

zihniyet ve bilgi olgularının toplumsallık bağlamında karşılıklı etkileşim ve değişimi analiz 

edilmiştir. 

 

1. TOPLUMSAL BAĞLAMDA “ZİHNİYET”İN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

 

Zihinsel temelleri olmasına karşın topluma dönük yüzünün bulunması hasebiyle, onun daha 

çok sosyolojik yönüne vurgu yapılacaktır. Daha çok “zihniyet çözümlemeleri” ile tanıdığımız 

Sabri F. Ülgener’e göre zihniyet; “iktisat süje veya şulelerinin (ister üretici, ister tüketici veya 

yönetici olsun) benimsedikleri hareket ve davranış normlarının söz ve deyim halinde ve 

çoğunlukla telkin yoluyla açıklanışı…..değer hükümleri, tercih ve eğilimler toplamı! Yani: 

dünyaya ve dünya ilişkilerine içten doğru bir tavır alış!” (Ülgener, 2006: 14). Tanımdan da 

anlaşılacağı üzere zihniyet; tutum ve davranışlara yön veren, telkin edici sözler ya da 

deyimlerdir. Telkin yoluyla açıklanıyor olması ise ayrı bir önemi haizdir. Çünkü hangi devrin 

zihniyeti ele alınırsa alınsın, hepsinin telkin edici sözlerden ve deyimlerden çıkış noktası 

bulması ve dışa açılım göstermesi, onun toplumsal olmasının göstergesidir. 

 

Öznenin aktif olarak rol aldığı bilgilenme sürecinde ise özne, zihnini belirli kognitif işlemlere 

tabi tutarak yani dış dünyayı ve nesneyi bilgi vermeye zorlayarak etkinliğini sürdürmektedir. 

Bu teoriye göre, herhangi bir zihinsel etkinlik olmadan, beklenti ya da teorilerin ışığında 

yorumlanmadan doğanın kitabının okunması mümkün değildir (Demir, 2007: 36). Birey zihni 
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zaten yapısında var olan bilişsel kategoriler vasıtasıyla dış dünyanın algılanmasını ve fenomen 

dünyasının bilinmesini sağlamaktadır. Her bireyin algı biçimi, nesneleri belirli formlara 

sokarak bilgilerin mantıksal ilişkisini ve yapılarını ortaya koymaktadır. Yani birey, anlam 

dünyası oluşturma sürecinde zihnin çok önemli bir fonksiyonu bulunmaktadır. 

 

Zihniyet kelimesi, zihin kelimesinden türemiş, modern literatürde bilinç kavramı ile aynı 

anlamda kullanılan, gerçek dünyanın yapısını oluşturan şartlarla ilişkisi bulunan ve toplumsal 

yaşam ile bağlantısı bulunan sosyal bir olgudur. Bu nedenle zihniyet olgusunun içinde 

zihinsel süreçlerden ve her toplumun kendine özgülüğünden söz etmek mümkündür. Bunun 

yanı sıra zihniyette mevcut çağın küresel eğilimleri de bulunmaktadır. 

 

Genel anlamda “zihin” kavramından anlaşılan; algılama, anlama, düşünme yeteneği sunan 

yetenekler, melekeler bütünündür. Bu açıdan bakıldığında yine bireysel olarak tek başına 

ifadesini bulamayan, ancak toplumla birlikte anlamını bulan bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bireyler genel olarak dış dünyanın algılamasını, fenomen dünyanın 

anlamlandırmasını ve yorumlamasını sahip oldukları bilişsel kategoriler ve zihinsel süreçler 

vasıtasıyla yapmaktadır. Her bireyin içinde bulunduğu sosyo-psikolojik durum algı biçimini 

etkilemektedir. Bunun sayesindedir ki, nesnelerin belirli formlara sokularak bilgilerin 

mantıksal ilişkisini ve yapılarını ortaya koymaktadır. Yani anlam dünyası oluşturma sürecinde 

zihnin çok önemli bir fonksiyonunun olduğu görülmektedir. 

 

Zihniyet, “insan ya da toplumların; insan, toplum ve doğaüstüne düşünce tarzı, onları algılama 

biçimi” olarak tanımlanabilir (Aydın, 2010: 109). Bu tanıma göre ise zihniyet, bir bilgi türü 

değil, bir bilme tarzıdır. Bilişsel dünyanın toplumsal şartlarla kesişme noktasında meydana 

gelmektedir. Ne tam olarak bilişsel dünyayı ne de tam olarak toplumsal şartları ifade 

etmektedir. Toplumsal şartlar denildiğinde ise akla gelen din, gelenek ve daha kapsamlı 

görünümüyle kültürden tüm benzerliklerine rağmen çok farlı bir şeydir. Zihniyet bu bağlamda 

belli bir kültürün bütün verilerini değil, sadece içindeki yaklaşım biçimlerinin bir kısmını 

ifade etmektedir. Yani zihniyet, kültürün yapısal elemanları ile birebir aynı anlamı ifade 

etmemekle birlikte, içinde yaşadığı dönemin ya da çağın küresel eğilimlerini de bünyesinde 

barındırabilir. 

 

Durkheim’e göre, toplumsal gerçeklik büyük bir zenginlik içermektedir ve kolektif zihniyet 

ve fikirlerin kültürel yapılarla bağlantısı olup, birbirleriyle karşılaştıkları alanlarda ise 

toplumsal gerçeklikler ortaya çıkmaktadır (Cangızbay, 1999: 73). Durkheim toplumsal açıdan 

bireyin zihniyetinin yerine toplumun zihniyetinin ve topluma ait sosyo-kültürel yapıların 

toplumsal gerçeklikte önemli olduğuna işaret etmektedir. Bilimsel olarak kanıtlanarak ortaya 

konulması ve savunulması mümkün olmamasına karşın topluma yön verici güçlü bir olgu 

olarak karşımızda durmaktadır. 

 

Toplumsal zihniyet, topluma mal olarak, onun yaygın halinin bir görünümü olarak 

tanımlanabilmektedir. Toplumsal zihniyetin oluşmasında da hiç şüphesiz toplumla alakalı 
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unsurların tamamını, tecrübeler ve değerlerin önemli olduğu, dolayısıyla toplumun çok uzun 

zamandan beri yaşaya geldiği tüm fiziki ve beşeri şartların önemi mevcuttur. Toplumsal 

zihniyetin oluşmasında ekonomiden dile, kültürden coğrafi şartlara, dinden iklime kadar pek 

çok unsur etkili olmaktadır. Zihniyetin oluşum sürecinde etkili olan bu unsurların biri 

diğerinden daha fazla bir işleve sahip değildir. 

 

Her birey, toplumun bir üyesi olarak doğmaz, ancak sosyalliğe yatkın olarak dünyaya gelir ve 

zaman içerisinde toplumun üyesi olur. Bu yüzden her bireyin hayatında, toplumsal diyalektiğe 

katılmaya başladığı anda, zaman olarak bir ardışıklık durumu söz konusudur ki; bu durumun 

başlangıç noktasını içselleştirme oluşturmaktadır (Berger- Luckmann, 2008: 190). Toplum 

tarafından ifadelendirilmiş bir anlam olarak zihniyetin oluşumu, bireyin içinde yaşadığı 

toplumun hakim algılama, anlamlandırma ve yorumlama biçiminin birey tarafından 

içselleştirilmesi, zihniyet için başlangıç noktasının teşkil etmektedir. Birey ancak kapsamlı bir 

içselleştirme neticesinde içinde yaşadığı toplumun üyesi halini alır ki, bu süreç sosyalizasyon 

olarak adlandırılmaktadır. Görüldüğü üzere bireylerin zihinsel süreçlerinin toplumdan 

bağımsız bir şekilde işlemesi, yani sosyo-kültürel yaşantıdan izole olmuş bir şekilde yaşam 

sürmesi pek mümkün görünmemektedir. Onun bu özelliği zihniyeti, basit bir zihin içeriği 

yapmaz. Her toplumsal yapı ile ilişkisi bulunan komplike bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında 

tam anlamıyla evrensel bir zihniyetten söz etmek mümkün değildir. Yani genel anlamda 

adından bahsedilen geleneksel ve modern bir zihniyetten söz edilebilir. Ancak bu demek 

değildir ki, her geleneksel ve modern zihniyet tüm toplumlar için aynı şeyi ifade ediyor. Her 

topluma ait farklı şekillerde geleneksel ve modern zihniyet mevcuttur. Buna göre toplumda 

var olan ve toplumun yapısına göre şekil alan zihniyetin, bilişsel yönünden daha çok onun alt 

yapısını oluşturan toplumsal şartları değişim bileşkesi içerisinde incelemek daha yerinde 

olacaktır. 

 

2. ZİHNİYET İLE BİLGİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

Tarihin en eski dönemlerinden beri genelde felsefe çevrelerince“bilgi nedir?” sorusuna cevap 

aranmış ve onun içinde yaşanılan tarihsel dönem ile bilim insanının ait olduğu ekol 

çerçevesinde tanımları yapılmıştır. Çünkü her toplumun kendine has sembolleri, mitleri ve 

yüzyıllarca tekrarlanan, kurumlarıyla onaylanan ve toplumda genel olarak kabul gören kültür 

kodları mevcuttur (Aydın, 2010: 12). Bu nedenle aynı olay, farklı toplumlarda daha farklı bir 

şekilde algılanıp yorumlanabilir. Bilginin inanç, değer ve normlardan bağımsız bir şekilde 

yapılan tanımları, onun gerçekçi bir düzlemde var olduğu gerçeğini göz ardı etmiştir. Ancak 

tüm bunlara rağmen insanlığın bilgiye olan ihtiyacı devam etmiştir. Tarihsel süreç içerisinde 

çok farklı şekillerde tanımı yapılan bilginin, sosyoloji bilim dalının kurulmasından sonra daha 

farklı şekillerde tanımları yapılmıştır. 

 

En genel anlamıyla bilgi; suje ve aktlar arasındaki ilişkinin zihinsel bir ifadesidir. Yani bilen 

özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin anlamsal açıdan oluşturduğu dinamik ve soyut 

verilerdir. Bu açıdan bakıldığında bireyin tek başına bilgi üretmesi ve sosyal yaşantı içerisinde 
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kullanması mümkün görünmemektedir. Yani bilgi, toplumsal olarak var olur ve ancak 

toplumsal yapı ile bir anlam ifade etmektedir. 

 

 Bilgi, bir bütün olarak öğrenilen varoluş biçimi olduğu kadar, bir bütün olarak deneyle de 

ilgili bir varoluş biçimidir aynı zamanda (Barnes, 1990: 171). Toplumsal yaşam içerisinde var 

olan bilgilerimiz sadece tecrübeler ve toplumsal ilişkiler vasıtasıyla ortaya çıkmamaktadır. 

Her ne kadar zihinsel olgular olsa da, bilimsel metot ve teknikler yoluyla da bilgiler var 

olmaktadır. Bu yollarla var olan bilgilerin en önemli özelliği kanıtlanabilir olmalarıdır. Bazı 

bilgiler de vardır ki; onlara bilgi aktları denilir ve her zaman herkes tarafından benzer şekilde 

algılanır, herkese benzer bilgiler sağlar (Mengüşoğlu, 1992: 53). Bu bağlamda bilginin 

algılanması, anlamlandırılması, içselleştirilmesi ve yorumlanmasında zihinsel süreç aktif 

olarak rol almaktadır. 

 

Bilginin toplumsal yapı ile karşılıklı etkileşim içinde olduğu ve toplumsal olarak var olduğu 

gerçeği, aslında onun bir kültür yansıması olduğunun göstergesidir. Bilgilerin özellikle 

insanları, olayları, imgeleri ve eşyanın algılanma biçimlerini çerçeveleme yeteneği açısından 

çok güçlü olduğu iddiası (McCarthy, 2002: 199), bilimsel bir iddia olmaktan öte bir şeydir. 

Alanında uzman kişilerce üretilen bilgiler, her türlü değer ve yargı biçimini içerebilmekte ve 

kolayca aktarılabilmektedir. 

 

Sosyolojiye göre insanlar topluluk halinde yaşamaya başladıktan sonra zihni yapıları 

oluşmaya başlar ve bunun neticesinde bilgi oluşur (Yıldırım, 2007: 9).  Toplumsal kolektive 

neticesinde bireylerin sosyal yaşam tarzları nasıl ki birbirinde etkilenmekte ise, bu 

kolektiviteden zihin yapıları da muhakkak etkilenmektedir. Bu da bilginin toplumsal olarak 

var olduğunu ve yine topluma hakim olan zihin yapılarının etkisiyle var olduğunu 

göstermektedir. Toplumun ortak inanç, değer ve yorumlarının yanı sıra toplumsal zihniyeti, 

sahip olunan kültürün birer yansımasıdır. Bu açıdan sosyoloji; bilginin toplumsal olarak var 

olduğu ve bilginin toplumsal olarak yorumlandığı kanaatiyle a priori bilgiyi kabul etmez. 

Yani bireylerin doğuştan bir takım bilgilerle donanımlı oldukları görüşünü kabul etmez. Bu 

sebeple a priori bilgi olarak adlandırılan bilgi türünü kabul etmez. 

 

“Zihinsel” olan, sosyal unsurlardan tamamen ayrı bir biçimde anlaşılamaz (Mills, 2005: 14-

15). Zihin ve diğer sosyal etkenler birbirlerinden bağımsız birer sosyal olgu olarak 

düşünülemez. Bu bağlamda bilgi ile zihniyeti birbirinden bağımsız, birbirleriyle hiç etkileşimi 

olmayan, karşılıklı olarak birbirlerini değiştirip dönüştürmeyen sosyal unsurlar olarak 

düşünülmesi; elbette ki toplumsallığa aykırı bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Toplum ve 

kültürün ürünleri olan bilgi ve zihniyetin faaliyet alanlarının yine toplum olması, her ikisinin 

de bilinçlerde kalmayıp sosyal olarak varoluş göstermelerindendir. Zihinsel bir süzgeçten 

geçtikten sonra bilgi olarak nitelendirilen sosyal olay ve olguların davranışa dönüşmüş hali 

için bilginin sosyal yaşantıya yansıması diyebiliriz. 

 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3472 
 

Bilginin toplumsal olarak varoluşu, onun anlamını toplumda bulduğu durumuna işaret 

etmektedir. “Toplumsal varoluş”, sadece anlama yabancı varoluş ile anlam arasındaki mutlak 

ikiliği belirleyen geleneksel ontolojinin genelde hesaba katma ihtiyacı duymadığı “varoluşsal 

bir alan”ı teşkil etmektedir. Bu türden bir yapı; onu gerçeklikle ilgili bir oluşun tersine 

anlamsal bir oluş olarak adlandırdığımızda ancak, doğru nitelendirilmiş olur (Mannheim, 

2009: 270). Bu paradigma, varoluş ile anlam arasındaki karşılıklı ilişkinin nasıl daha doğru 

şekilde olması gerektiğini açıklarken, varoluşsal anlamın daha doğru bir sentezleme olduğuna 

vurgu yapmaktadır. Bilgi ve zihniyetin de toplumsal olarak var olması yani toplumsal varoluş 

olarak anlam bulması, her iki olguyu bireylerin sosyal yaşamlarını ve sosyal çevrelerini 

anlama ve algılama noktasında yardım eden sosyal olgular olarak karşımıza çıkarmaktadır. 

 

3. ZİHNİYET VE BİLGİNİN DEĞİŞEBİLİRLİĞİ 

 

Günümüzde yaşanan hızlı sosyal değişmenin sorumlusu olduğu düşünülen küreselleşme ile 

açıklanan yenidünya düzeni ve yaşamı, gündemde bulunan her şeyi kısa sürede tüketip bir 

başka gündeme geçmeyi telkin etmektedir (Canatan, 2008: 66). Bu durumu bilgi ve zihniyet 

gibi temelinde toplumsallık yatan sosyal olgularda görmekteyiz. Sosyal değişmeyi sadece 

pratik yaşam alanlarında değil, toplumlumla alakalı diğer olay ve olgularda da 

gözlemlemekteyiz. Toplumların kültürel sistemleri sosyal değişmeye karşı dirençli olsalar 

bile, onlar dahi kısmi olarak değişmeden nasibini almaktadır. Ne var ki yaşanan bu hızlı 

değişmeler, somut alanda değil soyut alanda da yani zihinsel süreçleri ve zihniyetleri de 

etkilemektedir.  

 

Her iki olgunun da zihinsel faaliyet alanı oluşturması, aslında birbirlerini karşılıklı olarak 

etkilediklerinin bir göstergesidir. Bireyler içinde yaşadıkları toplumun kültürünü 

benimsediğinde aslında sahip olunan zihniyeti de benimsemekte ve sosyal yaşamını bu 

doğrultuda sürdürmektedir. Aynı zamanda da toplumsal olarak üretilen bilgiler de belirli bir 

zihin süzgecinden geçtikten sonra, yani zihniyet ile bağlantısı kurulduktan sonra sosyal 

gerçeklik alanı oluşmaktadır. Sonradan öğrenilecek olan bilgiler, sahip olunan zihniyetin 

süzgecinden geçtikten sonra anlamlandırılır ve içselleştirilir. Sosyalizasyon süreci içinde de 

sosyal yaşama karşı bir tavır alış olarak nitelendirilen zihniyetin izlerini görmek mümkündür. 

Bilginin de bu durumdan etkilenmesi pek tabii görünmektedir. 

 

Bireyler toplumsal yaşam içerisinde diğer bireylerle sürekli etkileşime girer ve gündelik 

hayattaki varlıklarını sürdürürler. Ortak duyuyla hareket sayesinde oluşan bilgi çerçevesinde 

hayatı algılar ve diğer bireylerle paylaşılan bu bilgileri gerçeklik dünyasında anlamlandırırlar. 

Böylelikle sekteye uğramadan sınırlı anlam alanları ve tecrübe tarzlarının izlerini taşıyan 

gerçeklik alanı oluşur. Zihniyet de bu gerçeklik alanının oluşmasına eşlik etmektedir. 

 

Zihniyet, insan ya da toplumların toplum ve doğaüstünü algılama ve düşünme tarzı olarak 

meydana gelen tavırların toplamıdır. Zihniyetin şekil almasında kültür, din, ahlak, hukuk, 

coğrafi şartlar vb. etkili olmaktadır (Özkiraz, 2007: 38). Aynı şekilde bilginin oluşmasında ve 
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şekillenmesinde toplumsal yapıyı oluşturan tüm etmenler etkili olmaktadır. Değişime karşı 

dirençli olan bilgilerimiz, zihniyeti; bilginin oluşmasında da zihniyetin etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. 

 

SONUÇ 

  

Zihinsel temelleri olmasına karşın, toplumsal yaşam içerisinde varlık alanı göstermesi ve 

topluma dönük yüzünün bulunması, onun sosyolojik bağlamda ele alınmasını zorunlu hale 

getirmiştir. Zihniyet; zihin kelimesinden türemiş olup, “bilinç” anlamında kullanılmaktadır. 

Toplumla ve toplumsal gerçekliklerle bağlantısı bulunan sosyal bir olgudur. Genel olarak 

bireylerin dış dünyaya karşı vaziyet alışları şeklinde tanımı yapılmaktadır.   

 Zihniyetin bilgi olan ilişkisi ise, her ikisinin de zihinsel bir süreci ifade etmesinden 

kaynaklanmaktadır. En genel tanımıyla bilgi, süje ve obje arasındaki aktlardır. Yani bilen 

özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin anlamsal olarak varoluşudur. Dış dünyadan gelen 

uyarıcıları birey, bazı zihinsel süreçlerden geçirmesi suretiyle anlamlandırır ve içselleştirir. 

Dış dünyadan gelmesi ise tamamen toplumsallık ile ilgilidir. Bu bağlamda hem zihniyet hem 

de bilgi için toplumsal birer üründür diyebiliriz. 

 

Her ikisi de toplumun ürünü olmalarına karşın zihniyetin oluşmasında; toplumun sahip 

olduğu kültürel yapı, din, hukuk, ahlak ve coğrafi şarlar gibi etmenler etkili olmaktadır. 

Bilginin oluşmasında ise; toplumsal yapı sisteminde mevcut olan tüm etmenler etkili 

olmaktadır. İçinde yaşanılan toplumun kültürü, değerleri, dini, kurumları ve davranış kalıpları 

toplumsal yapıyı oluşturduğuna göre; hem bilgi hem de zihniyet tüm bunlardan 

etkilenmektedir. Buna ilaveten zihniyet bilginin oluşmasında ve değişmesinde etkili olduğu 

gibi, zihniyetin oluşmasında da daha önce sahip olunan bilgilerimiz etkilidir diyebiliriz. 
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ÖZET: 2004-2013 dönemini kapsayan bu çalışmada Türkiye’de  İBBS Düzey 2 kapsamında yer alan 

26 bölgede,  2001 yılında çıkarılan yeni medeni kanunun kabulüyle birlikte bölgesel boşanma seyrinde 

meydana gelen değişme ve boşanmayı  etkileyen ekonomik faktörler analiz edilmektedir. 2001 yılında 

çıkarılan yeni medeni kanunla birlikte hem Türkiye genelinde hem de bölgesel bazda boşanma oranları 

artmış, %0 1. 35 seviyesine yükselmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre Türkiye’de gelir farklılıkları sosyal farklılıkların çok ötesindedir. 17 

bölgede kaba boşanma oranı (CDR) ile kaba doğurganlık oranı (CDR)  değişkeni arasında anlamlı 

negatif bir korelasyon ilişkisi bulunurken, 13 bölgede FER (Fertility Employment Rate)  ile 

CDR(Crude Divorce Rate) arasında pozitif bir korelasyon ilişkisi bulunmaktadır. 21 bölgede ise kişi 

başına Gayri Safi Katma Değer (AV),  ile CDR arasında pozitif korelasyon vardır. Panel regresyon 

analizinde CDR ile AV, UR (İşsizlik oranı), FER (kadınların işgücüne katılım oranı),  bölgeler 

arasındaki önemli boşanma oranı farklılıklarını temsil eden yapay değişken(D) arasında anlamlı 

ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Boşanma, Aile, Panel Regresyon 

REGIONAL DIVORCE DIFFERENCES  IN TURKEY :  2004- 2013 PERIOD 

ABSTRACT: This study investigates the changes in regional divorce rates and economic  factors 

affecting the divorce rates with the enactment of new civil law in 2001. Study includes the period 

between 2004 - 2013 and 26 regions in Turkey within the framework of Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics (NUTS). After the enactment of new civil law in Turkey crude divorce rates 

increased and reached 1.35 per thousand. 

According to the findings  financial income difference is way ahead social difference in Turkey. There 

is a positive correlation between FER (Fertility Employment Rate)  and   CDR(Crude Divorce Rate) in 

13 regions  while there is  a negative correlation  between crude divorce rate (CDR)  crude  fertility 

rate (CFR) in 17 regions   There is a positive correlation between gross value added  per head(AV) and 

crude divorce rate (CDR ) in 21 regions. In panel regression analysis, statistically significant 

relationships are determined between CDR and AV, UR (unemployment rate), FER, D (dummy 

variable).   

Keywords :Turkey, Divorce, Family, Panel Regression 
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GİRİŞ  

Evlilik Kurumundaki radikal değişmeler nedeniyle 1960’lardan önce ABD’de, daha sonra 

Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde boşanma oranları ciddi bir artış 

göstermiştir. 

Evlilik kurumundaki radikal değişimler nedeniyle, 1960’ lardan sonra  önce  ABD’de, daha 

sonra  Batı Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde  boşanma oranları ciddi bir  

artış göstermiştir ( Wolfers, 2006; Brown & Lin, 2012; González-Val
 
&  Marcén, 2012; 

Peters, 1986).   Buna  paralel  olarak doğurganlık oranındaki düşüş ve evlilik mukavelesinin 

içeriğinin bazı ülkelerde  aynı cinse kadar genişletilmesi (Amato, 2010;  Chamie & Mirkin, 

2011) bu ülkelerde nüfus artışını  durağanlığa, hatta negatife dönüştürmüştür. Boşanma 

oranındaki bu artışın gelişmiş ülkelerle sınırlı kalmadığı ve tüm ülkeleri  belli oranlarda 

etkilediği  istatistiklerden anlaşılmaktadır
32

. 

2001 yılı da Türkiye’nin hem ekonomik hem de sosyal yönden önemli bir değişim sürecine 

girdiği bir dönemdir. Bu dönemde kabul edilen 4721 sayılı Medeni Kanun boşanmayı 

kolaylaştıran bir dizi düzenleme içermekte, bu yasa ile tek taraflı (uniliteral) ve non-fault 

boşanma yasallaştırılmıştır.
33

 Arat (2010)’a göre  “ bu yasa evlilikte kadınları ikinci sınıf olmaktan 

çıkarmıştır”. Türkiye’nin 1930-2013 yılları arasındaki kaba boşanma oranları incelendiğinde yeni 

yasanın ne kadar etkili olduğu göze çarpmaktadır.  Türkiye’de kaba boşanma oranı 2000 yılında %0 

0.52 iken bu oran 2001 yılında %0   1.35’e yükselmiştir. 

1.TÜRKİYE’DE BOŞANMA 

1930-2013 dönemine ait boşanma oranı istatistikleri incelendiğinde yeni medeni kanunun 

kabulüne denk gelen 2001 döneminde boşanma oranında ciddi bir yapısal kırılma meydana 

geldiği görülmektedir. 

Şekil 1: Türkiye’de Kaba Boşanma Oranları 

 

Yeni medeni kanunun kabul edilmesinden sonra boşanma oranlarında meydana gelen bu 

yapısal kırılma  González-Val
 
ve  Marcén (2012)  ile Fella, Mariotti ve Manzini (2004) yasal 

düzenlemelerin boşanma oranlarını artırdığı hipotezini doğrulamaktadır. 

                                                           
 
32

 http://www.un.org/esa/population/publications/WMD2008/Metadata/CDR.html 
33

 www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından boşanma oranlarında meydana gelen bu artışın 

nedenlerini araştıran çalışmalar yapılmıştır. Demirkan ve Günindi (2009) ailelerin bu evliliği 

onaylamamaları, ailelerde daha önce boşanma olaylarının yaşanması, evlenen çiftlerin 

ailelerinin uyumlu ilişkiler kuramaması, evlilik öncesinde eşte fark edilen olumsuz 

özelliklerin değişmeyeceğine ilişkin beklenti, çiftlerin ailelerinin baskıya varan müdahaleleri 

evliliğin kuruluş aşamasında etkili olan faktörlerdir.  Eşler arasında iletişimsizlik,  ekonomik 

sorunlar, çalışan kadınların artan sorumlulukları, kadına ve çocuklara yönelik şiddet,  erkeğin 

kadın üzerindeki baskın rolü evliliğin kuruluş aşamasında etkili olmayan ancak boşanmaya 

neden olan faktörler olarak sıralanmaktadır. 

Battal (2008)  Türk aile yapısının Türkiye’de aile yapısının önemli oranda değiştiğini , bu 

değişimde sosyal ve ekonomik farklılıkların önemli olduğunu, sağlıksız evlilik ve sağlıksız 

aile yapısının boşanmaların temel sebebi olduğunu vurgulayarak,  alt sebeplerin incelenmesi 

gerektiğini belirtmiştir. 

Çavlin (2014)  gerçekleşen boşanmaların % 90’ının aldatma, yüz kızartıcı suçlar, içki/kumar 

alışkanlıklarından kaynakladığı sonucuna ulaşmıştır.  

Aile ve sosyal Politika Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar daha çok psikolojik ve 

sosyolojik ve kültürel olgulara dayanan çalışmalardır. Bu çalışmada bölgesel düzeyde 

boşanma oranlarını etkileyen ekonomik faktörler analiz edilecektir. 

2.YÖNTEM VE VERİ SETİ 

İBBS Düzey 2 kapsamında yer alan 26 bölgeye ait istatistiki değerlere ait tanımlayıcı 

istatistikler değerlendirilmiş, daha sonra değişkenler arasındaki bireysel korelasyon ve panel 

korelasyon ilişkileri incelenmiştir. Kullanılan veri setinin sınırlı olmasından dolayı  çoklu 

regresyon analizi yerine panel regresyon analizi kullanılmıştır. 

Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler 

 CDR CFR FER FUR UR AV AC SR PR 

 Ortalama  1.343328  17.85052  26.61731  10.38462  10.25154  44.85770  3.832308  3.897115  3.915923 

 Medyan  1.401556  16.03807  27.40000  9.900000  10.10000  42.24201  3.775000  2.200000  2.100000 

 Maksimum  2.811689  32.85473  54.00000  26.10000  22.00000  100.0000  8.480000  32.00000  28.70000 

 Minimum  0.127506  10.76081  3.100000  0.900000  1.800000  11.41223  0.560000  0.600000  0.300000 

 Std. Hata  0.610198  5.579199  9.914778  5.275096  3.828328  20.59554  1.918806  5.878459  5.355911 

Çarpıklık 

-

0.165945  1.074650 

-

0.098986  0.506527  0.606512  0.689557  0.338446  3.893508  3.325921 

Basıklık  2.514110  3.040668  2.803910  2.799813  2.866922  2.866396  2.251868  18.22523  14.72055 

 Jarque-

Bera  3.750933  50.06240  0.841145  11.55215  16.13233  20.79791  11.02708  3168.158  1967.531 

 Probability  0.153283  0.000000  0.656671  0.003101  0.000314  0.000030  0.004032  0.000000  0.000000 

 Toplam  349.2652  4641.135  6920.500  2700.000  2665.400  11663.00  996.4000  1013.250  1018.140 

Toplam SK  96.43651  8062.012  25460.43  7207.098  3795.929  109861.7  953.5904  8950.075  7429.618 

Gözlem  260  260  260  260  260  260  260  260  260 
(*) CDR: kaba boşanma oranları; CDR: kaba doğurganlık oranları; FER: kadınların iş gücüne katılım oranı FUR: 

kadın işsizlik oranı, UR: toplam işsizlik oranı, AV: yurtiçi katma değer, AC: tarım sektörü, PR: sanayi sektörü, 

SR: hizmetler sektörü. 
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AV  ve FER en yüksek sapmaya sahip değişkendir. Bölgeler arasında önemli ölçüde gelir 

farklılığı söz konusudur. Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde bölgeler arası ekonomik 

dalgalanmaların sosyal dalgalanmalardan daha fazla olduğu görülmektedir. Hizmetler 

sektöründe en küçük katma değere sahip olan bölge ile en yüksek katma değere sahip olan 

bölge arasındaki fark 53 kattır. Bu durum ülke genelinde hizmet sektörünün eşitsiz dağılıma 

sahip olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 2: Bölgesel Korelasyon 

  CFR    FER    FUR    UR    AV    AC    PR    SR    Total 

 
+ - + - + - + - + - + - + - + - 

 TR10  
 

1 1 
     

1 
  

1 
 

1 
 

1 6 
TR21 

  
1 

     
1 

  
1 1 

   
4 

TR22 
 

1 
      

1 
       

2 
TR31 

 
1 1 

     
1 

    
1 

  
4 

TR32 
 

1 1 
     

1 
 

1 
  

1 
  

5 
TR33 

 
1 1 

     
1 

       
3 

TR41 
        

1 
  

1 
 

1 1 
 

4 
TR42 

  
1 

     
1 

       
2 

TR51 
 

1 1 
  

1 
 

1 1 
  

1 
  

1 
 

7 
TR52 

 
1 

   
1 

 
1 1 

       
4 

TR61 
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
     

6 
TR62 

 
1 1 

  
1 

  
1 

       
4 

TR63 
 

1 1 
     

1 
       

3 
TR71 

           
1 

    
1 

TR72 
 

1 1 
     

1 
       

3 
TR81 

 
1 

       
1 1 

   
1 

 
4 

TR82 
    

1 
 

1 
 

1 
       

3 
TR83 

 
1 

     
1 1 

       
3 

TR90 
      

1 
         

1 
TRA1 

 
1 

  
1 

 
1 

 
1 

   
1 

   
5 

TRA2 
           

1 
    

1 
TRB1 

  
1 

     
1 

       
2 

TRB2 
 

1 
     

1 1 
 

1 
  

1 
  

5 
TRC1 

 
1 1 

    
1 1 

       
4 

TRC2 
    

1 
 

1 
         

2 
TRC3 

 
1 

      
1 

       
2 

Total 
 

17 13 
 

4 3 5 5 21 1 4 6 2 5 3 1 90 

 

CDR ile en fazla ilişkili olan üç değişken sırasıyla AV, CFR ve FER değişkenleridir. Sadece 

TR81 bölgesinde AV ile CDR arasında negatif bir korelasyon söz konusu iken, 21 bölgede 

AV ile kaba boşanma oranları arasında pozitif bir korelasyon olduğu görülmektedir. 17 

bölgede CFR ile CDR değişkeni arasında negatif anlamlı bir korelasyon ilişkisi bulunmakta,  

13 bölgede WER ile CDR arasında pozitif bir korelasyon ilişkisi olduğu gözlenmektedir. 

TR51 bölgesi CDR ile diğer bağımsız değişkenler arasında en fazla korelasyon ilişkisinin 

görüldüğü bölgedir. Bu bölgeyi TR10 ve TR61 bölgeleri izlemektedir. TR10 bölgesinde CDR 

ile WER ve AV değişkenleri arasında pozitif bir korelasyon ilişkisi bulunurken,  CDR ile 

CFR, AC, PR, SR değişkenleri arasında negatif bir korelasyon söz konusudur. TR61 

bölgesinde CDR ile CFR arasında negatif bir korelasyon bulunurken, CDR ile FER, FUR, 

UR, AV, AC değişkenleri arasında pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. TR71 ve TRA2 

bölgelerinde sadece CDR ile AC arasında negatif bir korelasyon ilişkisi bulunmakta, TR90 

bölgesinde ise CDR ile UR arasında anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu görülmektedir. 

Türkiye genelinde boşanma oranının AV ve WER ile pozitif, CFR ile negatif doğrusal 

korelasyona sahiptir. İstisnai biçimde AV sadece TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)  
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bölgesinde CDR ile negatif korelasyon içindedir.  Bu yöre Türkiye taşkömürü işletmelerinin 

çok önemli bir bölümünü içinde barındırmaktadır. Kömür madenlerinde kadınların 

çalışmasına yasal olarak izin verilmemiştir. İkinci olarak, bu yörede maden ocakları köylerde 

yayılmıştır ve bu sektör ağırlıklı olarak erkek işçi istihdamına dayanmaktadır. Bu nedenle 

maden ekonomisine dayalı katma değer artışı CDR üzerinde pozitif etki yapabilir. 

TR51 (Ankara) bölgesinde boşanma oranı PR değişkeni hariç geri kalan 7 değişkenle pozitif 

veya negatif korelasyon taşımaktadır. Ankara yöresi hizmet sektörü ve kamu kesimi 

istihdamının en yoğun olduğu bölgeyi oluşturmaktadır. Ankara boşanma oranının Türkiye 

ortalamanın üzerinde olduğu illerin başında gelmektedir. TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir, Kırşehir ) ve TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)  bölgeleri boşanmanın Türkiye 

ortalamanın altında olduğu illeri temsil etmektedir.  Bu bölgelerde sadece CDR ile AC 

arasında negatif bir korelasyon ilişkisi bulunmakta, diğer değişkenlerle herhangi doğrusal bir 

ilişki bulunmamaktadır. Türkiye’nin patates ve soğan üretiminin önemli bir kısmı TR71 

Bölgesi’nde üretilmekte ve tarımsal üretim daha çok kadın istihdamına dayanmaktadır. Bu 

nedenle ilgili bölgede tarımsal katma değer (AC) arttıkça boşanma oranlarının azalması 

muhtemeldir. Benzer ekonomik yapılara sahip oldukları için benzer bir durum TRA2 Bölgesi 

için de geçerlidir. Ayrıca tarımsal katma değerin yüksek olduğu bölgeler geleneksel yaşam 

tarzının etkin olduğu yöreler oldukları için bu yörelerde boşanma oranları diğer bölgelere göre 

daha düşük düzeylerdedir. 

Boşanmanın en yüksek olduğu ikinci bölge olan TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) yöresinde,  

PR ve SR hariç CDR diğer tüm değişkenlerle pozitif veya negatif korelasyon taşımaktadır. Bu 

bölge aslında yoğun olarak Turizm sektörüne ve endüstriyel tarıma dayanmaktadır. Sanayi ve 

hizmet katma değerleri ile CDR arasında herhangi bir korelasyon ilişkisine rastlanmamıştır. 

Ancak tarımsal üretimin etkisiyle AC ile CDR arasında negatif korelasyon bulunmaktadır. 

Özellikle denize kıyısı olan illerin  ortak özelliği,  bu illerin yüksek  boşanma oranlarına sahip 

olmasıdır. Turizm sektörünün en yüksek katma değere sahip olduğu bu bölgeler boşanmanın 

yoğun olduğu illerdir. Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan TR 61 yöresinde ve 

ekonomisi Turizm sektörüne dayalı olan Antalya’da boşanma oranları iç kesimlerde yer alan 

Isparta ve Burdur illerine göre daha yüksektir.  

Türkiye genelinde CDR ile diğer değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri incelendiğinde 

CDR ile CFR arasında negatif anlamlı bir korelasyon ilişkisi bulunurken, AV ile CDR 

arasında anlamlı pozitif bir korelasyon vardır.  Türkiye genelinde elde edilen bu bulgular 

bölgesel bazda elde edilen sonuçlarla da tutarlıdır. Çünkü bölgesel bazda CDR,  17 bölgede 

CFR ile negatif,13 bölgede FER ile negatif, 21 bölgede ise AV ile pozitif korelasyona 

sahiptir. 

2.1 Panel Regresyon Analizi 

Ülke genelinde kaba boşanma oranını etkileyen faktörleri analiz etmek için panel regresyon 

analizi yapılmıştır.  Vektör biçimindeki bir panel regresyon denklemi aşağıdaki gibi 

yazılabilir; 

𝑦𝑖 =    𝑖 
    𝑖                                                                                                   (1) 
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Denklemdeki i değerleri her bir yatay kesiti (i= 1…..N) , t (T=1….T) zamanı temsil 

etmektedir.α skalar bir değeri β Kx1 boyutlu bir matrisi  verir ve  𝑖  açıklayıcı değişkenleri 

göstermektedir(Baltagi, 2008). 

 26 bölge cross section (N) olmak üzere ve 10(T)  time boyutundan oluşan analiz setinde kaba 

boşanma oranı birin üzerinde olan bölgeler (D=1, diğerleri =0) şeklinde tanımlanmıştır. 

Analizde on sekiz bölge “1” değeri ile geriye kalan sekiz bölge “0” değeri ile tanımlanmıştır. 

Modelde ekonomik ve sosyal göstergelerden oluşan 8 bağımsız değişken kullanılmaktadır. 

Kaba doğum oranı (CFR), kadınların iş gücüne katılma oranı (FER), kadınların işsizlik oranı 

(FUR), toplam işsizlik oranı (UR), Kişi başına Gayri safi Katma Değer (AV),  Bölgesel Gayri 

Safi Katma Değerler için, Tarım sektörü  (AC) ile, sanayi sektörü(PR) ile ve hizmet sektörü 

(SR) ile gösterilmektedir 

Tablo 3:  Panel Regresyon  Tahmin Sonuçları 

Bağımlı Değişken : CDR   

Yöntem: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

     
     Değişken Katsayı Std. Hata t-Stat Prob.   

     
     CFR -0.000538 0.007222 -0.074430 0.9407 

FER*** 0.004325 0.001638 2.640920 0.0088 

FUR -0.005346 0.004023 -1.328842 0.1851 

UR*** 0.013842 0.004804 2.881128 0.0043 

AV*** 0.007875 0.000695 11.32626 0.0000 

AC 0.008516 0.008445 1.008483 0.3142 

SR* 0.017334 0.010481 1.653920 0.0994 

PR -0.004977 0.011328 -0.439341 0.6608 

D*** 0.808740 0.131935 6.129830 0.0000 

C 0.157557 0.214682 0.733912 0.4637 

     
              R2: 0.57 Adj. R

2
: 0.56    F: 38.29 (0.0000)   Durbin Watson Stat : 0.84 

 (***) p<0.01, (**) p<0.05, (*) p<0.10 

Çalışmada Panel EGLS (Cross-section random effects) modelinin en uygun model olduğu 

tespit edilmiştir. F istatistiği incelendiğinde modelin %1 anlam seviyesinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Modelde kadınların iş gücüne katılım oranı (FER), işsizlik oranı (UR), katma 

değer(AV) ve yapay değişkenlerin  %1 anlam düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. 

Katma değer ile boşanma arasında pozitif bir ilişki vardır. Kadınların işgücüne katılımı ile 

boşanma oranı arasındaki pozitif ilişki söz konusudur.  Bölge ekonomisinde sanayinin payını 

gösteren SR değişkeni %10 anlamlılık düzeyinde anlamlıdır. Diğer değişkenlerin boşanma 

oranı üzerinde herhangi anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.  Determinasyon katsayısının %60 

civarında olması modelin açıklama gücünün düşük olmadığını göstermektedir. Dummy 

değişkenin katsayısının oldukça yüksek olması bazı bölgelerde boşanmanın farklı olduğunu 

göstermektedir. TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane), TRA1(Erzurum, 

Erzincan, Bayburt), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), TRB1(Malatya, Elazığ, Bingöl, 

Tunceli), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), 

TRC2(Şanlıurfa, Diyarbakır), TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)  bölgelerine  sıfır değeri 

verilmiş, diğer geri kalan 18 bölgeye ise bir değeri verilmiştir. Sıfır verilen bölgeler boşanma 

oranının ve ekonomiye katma değerin düşük olduğu ancak doğurganlığın yüksek olduğu 
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bölgelerdir. Coğrafi olarak bu bölgelerin Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde yer alan illeri kapsadığı görülmektedir. Bu bölgeler düşük ekonomik 

gelişmişlik düzeyine sahip olan bölgelerdir ve TR 90 bölgesi dışında bu bölgelerde kadınların 

işgücüne katılım düzeyi de oldukça düşük seviyelerdedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde ekonomiye katma değerin düşük olması, sanayileşmenin olmaması, 

kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasının yanı sıra sosyal bir faktör olarak 

bölgenin etnik yapısının da (Kurt) bölge niteliklerini belirleyici bir role sahip olduğu 

söylenebilir.  Bu bölgede en yüksek ve en düşük doğurganlık oranı arasındaki fark üç kat 

iken, kaba boşanma oranlarında bu fark tam 22 kattır. Kendine has özelliklere sahip olan bu 

yörenin boşanma konusunda son derece muhafazakar bir tutum sergilediği anlaşılmaktadır. 

 

 SONUÇ 

  

2001 yılında kabul edilen yeni medeni kanunla birlikte boşanma oranları yapısal bir kırılma 

göstererek %0 0.53 ‘den %0 1. 35’e yükselmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

boşanma oranlarında meydana gelen bu artışı   psikolojik, sosyolojik ve kültürel ve bireysel 

faktörlere bağlı olarak  açıklamaktadır. Bu çalışmanın amacı boşanma oranlarındaki bölgesel 

farklılıkları belirleyen ekonomik faktörlerin analiz edilmesidir. Bu bağlamda bu çalışmada 

değişkenler arasındaki korelasyon ilişikleri incelenmiş, kaba boşanma oranlarını belirleyen 

faktörler panel regresyon rassal etkiler modeliyle tahmin edilmiştir.  

Türkiye’de gelir farklılıkları sosyal farklılıkların çok ötesindedir. Kadınların iş gücüne katılım 

oranları, işsizlik oranı ve bölgesel katma  değer bölgesel boşanma oranlarını belirleyen 

faktörlerdir. Ayrıca kaba boşanma oranı, ortalama katma değer ve kadınların işgücüne katılım 

oranları arasında güçlü bir korelasyon bulunmaktadır. Düşük katma değerli bölgelerde 

kadınların işgücüne katılım oranları  ve boşanma oranları daha düşük, yüksek katma değerli 

ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranları ve boşanma oranları daha yüksektir. 
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ÖZET: Soğuk Savaş sonrasında uluslararası politikada yaşanan dönüşüm, uluslararası ilişkiler 

disiplininin temel ayaklarından biri olan güvenlik çalışmalarında da büyük bir etki yaratmıştır. İlk 

olarak BM Kalkınma Programı’nın 1994 tarihli İnsani Gelişme Raporunda bahsedilen “insan 

güvenliği” kavramı, güvenlik çalışmalarında meydana gelen bu değişikliğin nihai yansıması olarak 

görülebilir.  Doğrudan BM eliyle oluşturulmuş olan kavramın uygulama boyutunda yine BM, sahip 

olduğu potansiyel bağlamında en önemli uluslararası organizasyondur denilebilir. İnsan Güvenliği 

teorisi zaman içerisinde geliştikçe BM bağlantılı olarak İnsan Güvenliği Ağı, Bağımsız İnsan 

Güvenliği Komisyonu, İnsan Güvenliği Dostları, İnsan Güvenliği Birimi gibi kurumsal yapılar ortaya 

çıkmıştır. Ancak BM’nin insan güvenliğinin hem teorik hem de pratik yönü ile ilgili yaptığı 

çalışmaların merkezinde ise Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu bulunmaktadır. Bu 

çalışmada BM’nin insan güvenliği organizasyonu tarihi seyri içerisinde incelenecek ve BM’nin insan 

güvenliğinin sağlayıcısı olma rolü BM İnsan Güvenliği Güven Fonu çalışmaları ekseninde 

irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: yeni güvenlik konsepti, insan güvenliği, BM insan güvenliği organizasyonu, BM 

insan güvenliği güven fonu, insan güvenliği birimi 

 

HUMAN SECURITY ORGANIZATION in UNITED NATIONS 

ABSTRACT: The transformation that occurred in international politics after the Cold War, create a 

strong effect on the security studies that holds one of the trivet of international relations discipline. 

Human Security concept mentioned first time in United Nations Development Program Human 

Development Report (1994), can be seen as an ultimate reflection of this alteration happened in the 

security studies. It can be said that UN is the most important organization by the reason of its potential 

in the praxis dimension of the concept created by UN itself. As so the concept of human security 

evolved, some institutions such as Human Security Network, Independent Human Security 

Commission, Human Security Friends, Human Security Unit were established. However, United 

Nations Trust Fund on Human Security located in the core of the UN’s Works related to the human 

security both in lexis and praxis dimensions. In this study, Human Security Organization in United 

Nations will be tried to analyze and the mission of the provider on human security of United Nations 

will be tried to examine within the scope of UN Trust Fund on Human Security. 

Key Words: new security concept, human security, human security organization of UN, UN trust 

fund on human security, human security unit 
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Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve 11 Eylül saldırıları gibi uluslararası ilişkilerde sistemsel 

dönüşüm yaratan büyük olaylar ve çağımızın üzerinde en sık tartışılan konularından biri olan 

küreselleşme fenomeni, Uluslararası İlişkiler anlatısındaki en önemli sacayaklardan biri olan 

güvenlik kavramında da büyük değişimler yaratmıştır. Uluslararası ilişkilerdeki realist 

anlayışın oluşturduğu güvenlik paradigmasının, hem teorik hem de pratik boyutlarda 

güvenliği oluşturmadaki yetersizliği, 20. Yüzyılın buhranlar ve bunalımlar yüzyılı olarak 

adlandırılmasında büyük rol oynamıştır (Sandıklı & Emeklier, 2012). 

Soğuk Savaş sonrası dönemde insan güvenliği kavramı
34
, güvenliğin göçten aile içi şiddete 

birçok kapsamda değerlendirildiği bir zemini ifade etmektedir.  Kavram ulusal ve uluslararası 

güvenlik politikalarında bireye odaklanan, başka bir deyişle bireyin güvenliğini ön plana alan 

bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Özetle insan güvenliği kavramı 

devlet merkezli güvenlik anlayışıyla bireylerin güvenliğinin sağlanamadığı savıyla ortaya 

çıkmış ve gelişmiştir. Geleneksel anlayışla güvenlik, bir ülkenin askeri tehditler karşısında 

devletin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını anlamına gelmektedir.  

Küreselleşme olgusunun, sosyal bilimlerin hemen her alanındaki büyük belirleyiciliği 

güvenlik çalışmalarına büyük ölçüde yansımıştır. 1970’li yıllarda devletlerin, 1973 Petrol 

Krizi neticesinde olduğu gibi, dış politik sorunlarıyla ilişkili olarak iktisadi ve sosyal sorunlar 

yaşamalarıyla, bir taraftan güvenliğin temel referans nesnesinin devlet oluşu sorgulanır hale 

gelirken, diğer yandan devletlerin bizzat kendisinin birey için bir tehdit oluşturabileceği 

düşüncesi şekillenmeye başlamıştır. (Henk, 2005: 92). Konu bu dönemde bu bağlamıyla 

Türkiye’deki ilgili çevrelerin dikkatini fazla çekmemiştir. 1990’larda bu düşünce, insan 

güvenliği kavramıyla vücuda gelince de üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır 

denilemez. İnsan güvenliği kavramına odaklanan, konuya ilişkin ilk önemli akademik katkı 

Şevket Ovalı tarafından 2006 yılında yapılmış (Ovalı, 2006) ve bundan sonraki dönemde 

giderek artan bir şekilde kavram üzerinde çalışılmaya başlanmıştır
35

. Ne var ki insan 

güvenliği ile ilgili Türkiye’deki literatürün geniş olduğunu söylemek halen mümkün değildir. 

Soğuk Savaş sonrasında dünya, güvenlik algısının hızlı bir şekilde değiştiği yeni bir döneme 

girmiştir. Bu yeni dönemde artık ülke topraklarının güvenliğinin doğrudan insanların 

güvenliği anlamına gelmediği fikri hakim olurken bu yeni güvenlik anlayışıyla 

kavramlaştırılan insan güvenliğinin, askeri güçlerle değil ancak bütüncül bir kalkınmayla 

sağlanabilir olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Bu bağlamıyla insan güvenliği, bütün 

insanların, her yerde; evlerinde, işlerinde, sokaklarında, toplumlarında ve çevrelerinde güvenli 

olmaları anlamına gelmektedir (Haq, 1995:115). Pratikte ve teoride çözümlenebilme 

potansiyeli düşük olsa da (Aras & Toktaş, 2008: 21); yeni diyebileceğimiz bu 

kavramsallaştırma giderek artan bir şekilde ilgi çekmektedir.  

                                                           
34

 Türkçe yazında kavram insan güvenliği ve insani güvenlik olarak iki şekilde kullanılmaktadır. Hem kavramın 

özü hem de ilk ortaya çıktığı metin dikkate alındığında ve “insani” kelimesi Türkçe’de “vicdani, insaflı vb” 

anlamları muhteva ettiği için kavramın teorik ve pratik boyutlarındaki analizlerde sapma yaratabileceğinden, 

“insan güvenliği” ifadesinin kullanılmasının daha doğru olduğu düşünülmektedir. 
35

 Konu ile ilgili önemli bir çalışma için bkz. Burak Tangör, “Kuramsal Tartışmalar Işığında İnsan Güvenliği ve 

Politikaları”, Uluslararası Hukuk ve Politika, 8 (30), ss. 59-92. 
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İnsan Güvenliği kavramsallaştırmasının ortaya çıktığı dönemden itibaren BM, kavramın 

pratik yönüne ilişkin en önemli uygulayıcı olagelmiştir. Başka bir ifadeyle BM dışında 

doğrudan insan güvenliğinin uygulayıcısı ya da sağlayıcısı başka bir örgüt ya da mekanizma 

henüz aranma ve ispatlanma aşamasındadır.  

Kendi içerisinde bir insan güvenliği organizasyonuna sahip olan BM’nin  konu ile ilgili en 

önemli organlarından biri  BM İnsan Güvenliği Güven Fonu’dur. Fon bugüne kadar 221 proje 

gerçekleştirmiş bulunan oldukça geniş bir ağı temsil etmektedir. Ancak BM İnsan Güvenliği 

Güven Fonunun işlevinin, buna bağlı olarak BM’nin potansiyel bakımından insan 

güvenliğinin uygulayıcısı olabilme rolünün sağlıklı bir sorgulaması ancak fon tarafından 

gerçekleştirilen projelerin her birinin baştan başa değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. 

Böylesi bir değerlendirme, projenin gerçekleştirildiği yerde, proje taraflarının yardımcılarının 

ilişkilerinin, ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve hatta kültürel durumun, kısacası 

projenin ilgilendirdiği her süjenin ilişkisel ve potansiyel anlamda zaman mekan bağlamından 

kopmadan değerlendirilmesi gerekmektedir. Ne var ki bahsedilen projelerle ilgili oldukça az 

bilgi rapor edildiğinden böylesi bir analizin gerçekleştirilmesi zorlaşmaktadır. Konu ile ilgili 

yapılmış olan her boyuttan çalışmanın, kapsamlı analizlere zemin oluşturabilmeleri 

bakamından değerli olduğu açıktır.  

 BM İnsan Güvenliği Güven Fonu’nun çalışmaları ile ilgili var olan sınırlı sayıdaki akademik 

çalışmanın en kapsamlısı 2012 yılında Oscar A. Gomez tarafından yapılmıştır (Gomez, 2012). 

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde konu üzerinde Türkiye’de yapılmış bir akademik 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın ana amacı Fon’un çalışma prensipleri ve 

gerçekleştirdiği projelerin ve bu anlamda BM’nin insan güvenliği organizasyonun kısmi bir 

betimlemesini yapmaktan daha fazlası değildir. Çalışmanın ilk bölümünde İnsan Güvenliği 

kavramsallaştırmasının BM içerisindeki tarihi seyri irdelenecek, ardından BM’nin insan 

güvenliğinin teorik ve uygulamaya dönük yönleriyle ilgili oluşturduğu birimler ve organlar 

tanıtılacaktır. Takip eden bölümde BM İnsan Güvenliği Güven Fonunun yapısı, işlevleri ve 

gerçekleştirdiği projeler ele alınacaktır. 

1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN İNSAN GÜVENLİĞİ KAVRAMSALLAŞTIRMASI ve 

YAPILANMASI 

BM Şartı’nda belirtildiği üzere Birleşmiş Milletlerin kuruluş ve var olma amacı uluslararası 

barış ve güvenliği sağlamaktır. Ancak kurulduğu günden günümüze, özellikle Soğuk Savaş 

sona erdikten sonra küreselleşme olgusuyla belirsiz bir döngü içinde şekillenen uluslararası 

sistem üzerinde BM’nin bu rolü giderek artan bir şekilde sorgulanır hale gelmiştir. Ne var ki 

bugün Birleşmiş Milletlerin potansiyeli göz önüne alındığında, uluslararası arenada onun 

misyonunu gerçekleştirebilecek başka bir organın var olduğunu söylemek güçtür.  Bu 

anlamda BM'nin halen merkezi bir role sahip olduğu savıyla etkinliğinin arttırılması yolunda 

girişimler bulunmaktadır (Ergül, 2012: 182). Soğuk Savaş sonrası dönemde çok boyutlu bir 

hal alan güvenlik kavramsallaştırması, uluslararası sistemdeki ortak tehditlerin ekonomik, 

sosyal, çevresel ve insan hakları boyutlarının da var olduğunun vurgulandığı BM’nin 31Ocak 

1992 tarihli toplantısında ve daha sonra Genel Sekreterin 17 Haziran 1992 tarihli raporunda 
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yansımasını bulmuştur (Boutros-Ghali, 1992). Bununla birlikte BM’nin kendisi de yeni 

güvenlik tehditleri karşısında kendisini yeniden konumlandırma çabalarıyla sonuçlanmıştır. 

Esasında insan güvenliği üzerinde gerçekleştirilen BM yapılanması da bu çabaların 

neticesidir.  

Giriş bölümünde de belirtildiği gibi, özellikle iki kutuplu sistemin sona ermesinin ardından 

genişleyen
36

 güvenlik kavramının nihai tezahürü olarak görülebilecek olan insan güvenliği 

kavramı, ilk kez 1994 yılında yayımlanan BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani 

Gelişme Raporunda ( Human Development Report: New Dimensions of Human Security)  

kullanılmıştır. Raporda insan güvenliği, insani kalkınmayı kuşatan sarsıntılardan insanların 

kurtarılması durumu olarak tanımlanmıştır (UNDP, 1994). Raporda ifade edildiği şekilde 

insan güvenliği öncelikle; açlık, hastalık ve baskı gibi temel insan haklara ilişkin tehditlerden 

korunma durumunu ifade etmekte, ikinci olarak ise evde, işyerinde ya da toplum içinde 

insanların günlük yaşamlarındaki ani ve ıstırap verici dalgalanmalar karşısında korunması 

durumunu belirtmektedir (UNDP, 1994) (Tangör, 2012:62). 1994 İnsani Gelişme Raporu 

insan güvenliğini 7 alanda tanımlamıştır: Ekonomik Güvenlik, Gıda Güvenliği, Sağlık 

Güvenliği, Çevresel Güvenlik, Kişisel Güvenlik, Toplumsal Güvenlik, ve siyasi güvenlik. Bu 

noktadan hareketle raporda üzerinde durulan sorular şunlardır: “İnsanlar her zaman yeterli 

ölçüde besine ulaşabilirler mi? , İnsanlar iş kaygısı olmadan yaşayabilirler mi?, Sokaklar 

cinayetten arındırılabilir mi?, İnsanlar etnik kimlikleri veya dinleri nedeniyle saldırıya 

uğramayabilirler mi?”  (UNDP, 1994).  

BM Kalkınma Programının bahsi geçen raporundan anlaşılacağı üzere, insan güvenliği olması 

gereken güvenli bir ortama işaret eder. Bu haliyle insan güvenliğinin tanımlandığı çerçeve 

insanlığın ortak menfaatine yönelmekte ve ulusal sınırların dışına taşmaktadır. BM tarafından 

İnsan güvenliği yaklaşımının özü “korku ve yoksulluğun olmaması” (Freedom from Fear, 

Freedom from Want) olarak ifade edilmiştir. Freedom from want şiddet içeren çatışmalardan 

ziyade insanları daha geniş kitleler halinde etkileyen doğal felaketler, salgın hastalıklar genel 

olarak yoksulluk gibi sürdürülebilir bir gelişim üzerine odaklanarak bütünsel bir yaklaşımı 

savunan geniş bir çözümleme alanıdır. Diğer yandan freedom from fear kavramı ise genel 

olarak şiddet içeren çatışmalara karşı bireyin korunması anlamını ihtiva etmektedir (Aksu & 

Turhan, 2012)  (UNDP, 1994).  Bu şekilde BM Kalkınma Programı İnsani Gelişme Raporu 

(1994) insan güvenliğinin temel teorik çerçevesini detaylandırmıştır. 1999 Milenyum 

Deklarasyonu’nda da BM Genel Sekreteri Kofi Annan uluslararası toplumu “korku ve 

yoksulluğun olmaması”nı sağlamak üzere işbirliğine davet etmiştir (UNTFHS, 2009). 

İnsan güvenliği fikrinin analitik çerçevesi daha akademik çevrelerce mercek altındayken, ilk 

olarak Kanada, Japonya ve Norveç gibi ülkeler tarafından, dış politikalarından bir yol 

gösterici olarak benimsenmiş (Bosold & Werthes, 2005) ve bundan sonra da uluslararası 

ilişkilerde kilit bir kavram haline gelmiştir. İnsan güvenliği fikrinin, kavramın ortaya çıktığı 

                                                           
36

 Güvenlik kavramına eklenen yeni boyutlar konusunda bir çalışma için bkz. Muharrem Aksu &Faruk Turhan, 

“Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi 

Dergisi, C:4, S:2, 2012, ss-69-80. 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3486 
 

ilk yıldaki en önemli tezahürü ve başarısı anti personel mayınlarını yasaklayan 1997 Ottawa 

Anlaşması’dır
37
. Kara mayınlarının yasaklanması ile ilgili olarak insan güvenliği ile doğrudan 

bağlantılı bir norm getiren Ottawa Anlaşması gibi uygulamaya dönük metinlerin yanı sıra, 

aşağıda bahsedilecek insan güvenliğinin kavramsal çerçevesinin belirlenmesi için hem 

uluslararası ilişkiler akademisyenleri arasında hem de doğrudan BM eliyle oluşturulmuş 

birçok belgenin varlığına rağmen, kavramın kapsadığı alanın belirsiz olduğu ifade 

edilmektedir (King & Murray, 2001:585). 

1999 yılının Mart ayında Birleşmiş Milletlerin insan güvenliği organizasyonunun merkezinde 

yer alan ve bu çalışmanın odak noktalarından birini oluşturan Birleşmiş Milletler İnsan 

Güvenliği Güven Fonu (UNTFHS) Japonya Hükümeti ve BM Genel Sekreterliği eş 

güdümünde, Birleşmiş Milletlerin insan güvenliği üzerindeki projelerini finanse etmek ve 

insan güvenliğinin operasyonel etkisini arttırmak için oluşturulmuştur. Yine aynı yıl Kanada 

ve Norveç’in girişimiyle, dünyanın her bölgesinden 13 ülkenin (Avusturya, Kanada, Şili, 

Yunanistan, İrlanda, Ürdün, Mali, Hollanda, Norveç, İsviçre, Slovenya, Taylan ve Güney 

Afrika) dış işleri bakanları düzeyinde temsil edildiği, insan güvenliği ile ilgili olarak 

sürdürülebilir bir diyaloğun devam ettirilmesi amacıyla İnsan Güvenliği Ağı (Human Security 

Network) adı altında bir yapı oluşturulmuştur
38
. İnsan Güvenliği ile ilgili konulara uluslararası 

toplumun dikkatini çekmek için her yıl bakanlar toplantısı düzenleyen İnsan Güvenliği 

Ağı’nın çalışmaları, Harvard İnsan Güvenliği Programının işbirliği ile düzenli olarak 

yayımlanan İnsan Güvenliği Ağı Bülteni ile duyurulmaktadır.  

Ocak 2001’de Sadako Odaka ve Amartya Sen başkanlığında Bağımsız İnsan Güvenliği 

Komisyonu (CHS) kurulmuştur. Komisyonun kuruluş amaçları şöyle sıralanabilir: toplumun 

insan güvenliği konusundaki anlayışını ve desteğini yükseltmek, bu noktadaki sorumluluk 

bilincini arttırmak; insan güvenliğinin politika oluşturmada ve uygulamadaki işlevsel 

pozisyonunu geliştirmek; insan güvenliğine yönelik yaygın tehditleri ortadan kaldıracak ve 

bunlarla mücadele edecek bir eylem planı hazırlamak
39

. 

11 Eylül Saldırılarından sonra alternatif güvenlik yaklaşımları ve bu anlamda insan güvenliği 

kavramı oldukça sorgulanır hale gelmiş ve acımasızca eleştirilmiştir. Bu dönemde konu ile 

ilgili çalışmalar yine büyük ölçüde BM’nin girişimleri yoluyla sürdürülmüştür (Gomez, 

2012:386).  Bu akademik atmosfer içerisinde oluşturulan BM Kalkınma Programının 2002 

tarihli raporu uluslararası şiddete diğer konulardan daha fazla vurgu yapmaktadır. 

“Parçalanmış Bir Dünyada Demokrasiyi Derinleştirmek” (Deepining Democracy in a 

Fragmented World) başlıklı raporda insan güvenliğinin “korkunun olmaması” boyutunun 

özellikle vurgulandığı söylenebilir (UNDP, Human Development Report 2002 "Deepining 

Democracy in a Fragmented World", 2002). Bu dönemde insan güvenliği kavramı güvenlik 

çalışmaları yapan akademisyenler arasında iki grup oluşturmuştur. Bir taraf kavramın 

                                                           
37

 Anlaşmanın tam metni için bkz. “Convention on the Prohibition of the Use, Stockpilling, Production and 

Transfer of Anti-Personnel and on Their Destruction”, http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm 

(Erişim Tarihi: 4 Ekim 2016) 
38

 İnsan Güvenliği Ağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.humansecuritynetwork.org. 
39

 Bağımsız İnsan Güvenliği Komisyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.humansecurity-chs.org.  
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tanımlanması sorunu üzerinde daraltıcı bir anlayışı savunurken, diğer taraf şiddet ve tehdit 

unsurları üzerinde oldukça geniş düşünülmesi gerektiği yaklaşımını benimsemiştir (Gomez, 

2012). Süregelen bu teorik tartışma nedeniyle insan güvenliği fikrinini uygulamaya dönük 

yanı zayıf kalmıştır.  Bunun yanından bazı yazarlar, kavramın teorik ve pratik boyutları 

üzerinde farklı bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Bu yaklaşım kavramın teorik boyutu kadar 

pratik boyutunun, başka bir deyişle eylemin önemini vurgulamaktadır (Kaldor, Martin, & 

Selchow, 2007). Ne var ki konu ile ilgili literatür incelendiğinde kavramın teorik boyutunun 

geniş uygulamaya dönük kısmının ise nispeten zayıf olduğu açıkça görülebilmektedir. 

Bağımsız İnsan Güvenliği Komisyonu 2003 yılında “Şimdi İnsan Güvenliği” (Human 

Security Now) başlıklı bir rapor yayımlamıştır (CHS, 2003). Bu raporla hukukun üstünlüğü 

ve demokrasinin teşvik edilmesinin gerekliliğine vurgu yapılarak “kendi adına hareket etme 

özgürlüğü” (freedom to act on their own behalf) ilkesi oluşturulmuştur (CHS, 2003) (Aksu & 

Turhan, 2012).  

Birleşmiş Milletler bünyesinde insan güvenliğine ilişkin atılan adımlardan birisi de İnsan 

Güvenliği Birimi’dir (Human Security Unit (HSU))
40
. İnsan Güvenliği Biriminin en önemli 

görevi Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonunun çalışmalarını yönetmektir. İnsan 

Güvenliği Birimi 2004 yılının Mayıs ayında  herkes için insan güvenliğinin önemini 

vurgulamak; insan güvenliğine yönelik farklı tehdit durumlarında eyleme geçmek; insan 

güvenliği için uygulama araçları geliştirmek; insan güvenliği konusunda işbirliği geliştirmek 

amacıyla BM Sekreterliğine bağlı olarak kurulmuştur.  

2004 yılında BM Genel Sekreterliği’nin düzenlediği “Tehditler, Zorluklar ve Değişim” 

başlıklı üst düzey panelin sonuç raporunda, insan güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yüksek 

düzeyli işbirliği çağrısı yapılmıştır. 4 bölümden oluşan raporun ilk iki bölümü, ekonomik ve 

soyal tehditlerden devletlerarası çatışmalara; iç savaşlar dahil olmak üzere devlet içi şiddetten 

devletlerin çöküşü ve soykırıma; nükleer, radyolojik, kimyasal ve biyolojik silahlardan 

uluslararası terörizme ve ulusaşırı organize suçlara kadar insan güvenliğine yönelik tehditlere 

ve bunların üstesinden ancak topyekün bir işbirliğiyle gelinebileceği vurgusuna ayrılmıştır 

(United Nations, 2004). 

2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konu ile ilgili olarak yeni bir rapor 

yayınlamıştır. “Daha Geniş Özgürlük: Herkes için Kalkınma, Güvenlik ve İnsan Haklarına 

Doğru” ( In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights for All) 

başlıklı raporda genel olarak bir dizi politik öncelik belirlenmiş ve “korku ve yoksulluğun 

olmaması” ya da başka bir deyişle “korkmama ve muhtaç olmama özgürlüğü” ve “onurlu bir 

yaşam sürme özgürlüğü”nün (freedom to live in dignity)  sağlanabilmesi için yapılması 

gereken kurumsal reformların altı çizilmiştir
41

. 

                                                           
40

 İnsan Güvenliği Birimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.un.org/humansecurity/human-security-

unit/about-human-security-unit-0.  
41

 Raporun Türkçe metni için bkz. http://www.un.org.tr/includes/files/18.pdf.  
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2006 yılında insan güvenliği ile ilgili konularda devletlerin sivil toplum kuruluşları ile 

ilişkilerini ve işbirliklerini geliştirilmeye yönelik bir yapı olan İnsan Güvenliği Dostları 

(Human Security Firends) kurulmuştur. Esnek ve genişlemeye açık ve resmi olmayan bir grup 

olan İnsan Güvenliği Dostları Birleşmiş Milletere üye 34 devlet ve uluslararası 

organizasyonların katılımıyla ve Japonya ve Meksika’nın  eş başkanlıklarında ilk 

toplantılarını Birleşmiş Milletlerin New York’taki merkezinde gerçekleştirmiştir. İnsan 

Güvenliği Dostları daha sonra ardından bir sonuç bildirgesi yayınladıkları 6 toplantı daha 

gerçekleştirmiştir
42

.  

11 Eylül saldırılarının ardından klasik güvenlik yaklaşımlarına yeniden açılım yapan anlayış 

2000’li yılların ortalarından itibaren gerileme göstermiştir denilebilir. İnsan güvenliğinin 

teorik ve pratik boyutlarına ilişkin çalışmalar özellikle 2009 yılından itibaren artış 

göstermiştir. 2009 yılında Hans Günter brauch tarafından biraraya getirilen bir grup 

akademisyen, “korkmama ve muhtaç olmama özgürlüğü”  ve “onurlu bir yaşam sürme 

özgürlüğü” bileşenlerine “tehlike etkisinden uzak olma” (freedom from hazard impact) 

ilkesini ekledikleri bir rapor yayınlamışlardır. Bu hedef, afet ve tehlikelere karşı mücadele 

konusunda, toplumların insankaynaklı ya da doğal tehlikelere maruz kalmaları durumunda 

önleme ve müdahale araçlarının geliştirilmesini ya da bu konudaki açıkların kapatılmasını 

hedeflemektedir (Aksu & Turhan, 2012: 74)  (Brauch, ve diğerleri, 2009). 

2013 yılında 2015 Sonrası Kalkınma Gündeminin hazırlıkları sırasında BM Kalkınma 

Programı yöneticisi Helen Clark’ın da belirttiği gibi insan güvenliği konusunda 1994 yılından 

2013’e kadar atılan adımlar, insanların rahat bir hayat sürmelerine engel teşkil eden 

güvensizlik hallerinin nedenleri ve çözümüne ilişkin derinlemesine bir bakış açısı 

oluşturulmasını sağlamıştır (Tadjbakhsh, 2014). Buradaki asıl mesele bu yaklaşım neticesinde 

atılan adımların yeterli olup olmadığı ve dünya üzerinde emsal teşkil edebilecek durumlarda 

uygulamarın çifte standart taşıyıp taşımadığıdır. 

Buraya kadar BM’nin insan güvenliği kavramsallaştırması ve bu konu üzerindeki yapılanması 

genel olarak özetlenmeye çalışılmıştır. Bundan sonraki bölümde insan güvenliği konusunda 

BM çalışmalarının merkezinde yer alan Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu’nun 

yapısı, işlevleri ve gerçekleştirdiği projeler aktarılmaya gayret edilecektir. 

 

2. BM İNSAN GÜVENLİĞİ GÜVEN FONUNUN YAPISI ve İŞLEVLERİ 

Yukarıda da bahsedildiği gibi potansiyel itibarıyla insan güvenliği kavramının pratik 

boyutunun Birleşmiş Milletler içerisindeki en önemli sağlayıcısı BM İnsan Güvenliği Güven 

Fonu’dur. Fon 1999 yılında Japonya Hükümeti tarafından oluşturulmuştur. Japonya Eski 

Başbakanı Keizo Obuchi Asya Finansal Krizinin sonrasında böylesi bir fon modelini 

tasarlamıştır. Fonun kurulma amacı genel olarak insanların varlıklarını sürdürme, geçim 
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 İnsan Güvenliği Dostlarının toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. 
http://www.mofa.go.jp/policy/human_secu/friends/ 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3489 
 

kaynaklarına ve onurlu bir yaşama sahip olmaları için bir araç niteliği teşkil etmektir. Fon’un 

kuruluşu Kosova İç Savaşıyla aynı döneme rastlamıştır. Bu şekilde Fon’un kaynakları ilk 

olarak bu savaştan etkilenen nüfusa aktarılmıştır. Fon’un ilk yılındaki harcamalarının %91’i 

Kosova’daki insanlara yönlendirilmiştir. Bu tarihten sonra Fon’un harcamaları diğer bölgelere 

de yayılmıştır (Gomez, 2012:387). 

Fon’un çalışma prensipleri, Bağımsız İnsan Güvenliği Komisyonu tarafından 2003’te 

yayımlanan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Eski Başkanı Sadako Ogata ve Nobel ödüllü 

ekonomist Amartya Sen’in hazırladığı raporla belirlenmiştir (Gomez, 2012:389). Bu rapora 

göre insan güvenliğinin uygulama boyutuna ilişkin 4 ana prensip mevcut olacaktır. Bunların 

ilki “insan-odaklılık”tır. İnsan odaklılık, insan güvenliğinin temel uygulama alanının, 

yaşamsal varlığı sürdürmekten, geçim kaynaklarının bekasına ve insanlık onuruna kadar 

insana yönelik tehditlerin giderilmesi olduğunu vurgulamaktadır. İkinci prensip 

“kapsayıcılık”tır. Kapsayıcılık ilkesi korkmama, muhtaç olmama ve onurlu bir yaşam sürme 

özgürlüklerinin evrensel ve birbirlerine bağlı değerler olduğunu, bunlara negatif etki 

edebilecek tehditlere karşı kapsamlı, çok yönlü ve ortaklaşa hareket edilmesinin gerekliliğini 

ifade etmektedir. Üçüncü ana ilke uygulamaların “konuya özel olma”sıdır. İnsan güvenliğine 

yönelik tehditler, ülkeden ülkeye, toplumdan topluma, bireyden bireye ve zamandan zamana 

değişiklik göstermektedir. Bu anlamda konuya özel olma bu tehdit.lerin sayılan bağlamlar 

ışığında irdelenip çözüme götüren adımların da bu irdeleme netcesinde ortaya çıkacak olan 

tablo rehberliğinde atılması gerektiğini ifade etmektedir. BM İnsan Güvenliği Güven 

Fonu’nun dördüncü ana prensibi “önleme amaçlılık”tır. Önleme amaçlılık insan güvenliğine 

yönelik bir tehtidin sebeplerinin araştırılması ve gelecekte buna benzer bir durumun bir daha 

yaşanmaması için gerekli adımların atılmasıdır. Tüm bu ilkeler “koruma ve güçlendirme” 

ilkesi çatısı altında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.  Koruma ilkesi insan güvenliğine karşı 

dışarıdan gelecek bir tehdide karşı kurumsal bir savunmayı ifade ederken güçlendirme ilkesi 

kişinin tehlikelere karşı kendini savunma yeteneklerinin geliştirilmesi anlamını içermektedir 

(Gomez, 2012). 

Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu’nun gerçekleştirdiği projelerde 5 ana 

safhalık bir yol izlenmektedir. Bu yollar şöyle sıralanabilir: 1) Durum Analizi, 2) İhtiyaçların, 

Zaafiyetin ve Kapasitenin Haritalandırılması, 3) Koruma ve Güçlendirme Stratejilerinin 

Oluşturulması, 4) Katılımcı bir yaklaşımla uygulama, 5) İnsan Güvenliği Etki 

Değerlendirmesi (UNTFHS, 2009). Bu uygulama safhalarıyla uygulanacak projelerin 

kapsadığı alanlar da şu şekilde tanımlanmıştır: 1) Çatışma Önleme ve Barışı Sağlama, 2) 

İnsan Kaçakçılığı, 3) İklim Değişikliği ile İlgili Tehditler ve Doğal ya da İnsan Kaynaklı 

Tehlikeler, 4) Kentsel Şiddet, 5) Yoksulluğun Azaltılması, Toplumsal Kapsayıcılık ve 

Kalkınma, 6) Sağlık ve Sağlıkla İlgili Zorluklar (UNTFHS, 2009). 

Buraya kadar BM İnsan Güvenliği Güven Fonu’nun çalışma amacı ve prensipleri özetle 

aktarılmaya gayret edilmiştir. Bu amaç ve prensipler doğrultusunda Fon, bugüne kadar,57’si 

Afrika Kıtası’nda, 91’i Asya-Pasifik’te,  4’ü Ortadoğu’da, 22’si Avrupa’da, 25’i Güney 

Amerika’da, bunlardan başka 8 küresel ve 14 bölgesel ölçekte olmak üzere toplam 221 
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projenin yürütülmesini sağlamıştır. Aşağıda ki 6 tabloda, bu projelerin gerçekleştirildikleri 

ülkeler, projelerin adları, süreleri, uygulayıcı BM organları ve uygulama ortakları 

gösterilmiştir. Takip eden çalışmada projelerin her biri, projelerin sonuç raporları ile 

değerlendirilip, bütçeleri de göz önünde bulundurularak dağılım haritaları çıkarılmaya gayret 

edilecektir. Bu yolla “İnsan Güvenliği Projesi” adı verilen UNTFHS finansörlüğünde 

gerçekleşşen proje toplamının ortaya konulan hedefler ve ilkeler çerçevesinde ne denli başarılı 

olduğu sorunsalına yanıt ve eğer tespit edilirse aksaklığın giderilmesine yönelik telafi 

mekanizmaları bulunmaya çalışılacaktır. 

 2.1. Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonunun Gerçekleştirdiği 

Projeler 

Tablo 1: Afrika 

 Ülke Adı Projenin Adı Proje 

Süresi 

Proje Ortakları Uygulayıcı 

1 Angola Huambo ve KuanzaSul 

Şehirlerinde 

İlk Öğretimi Destekleme ve 

HIV Bilgilendirme Programı 

Temmuz 

2005-

Haziran 

2006 

Eğitim ve Tarım 

Bakanlıkları, World 

Vision International, 

Angola Kızıl Haçı 

WFP, UNICEF, FAO 

2 Botsvana Gençlerin Cinsel Sağlık ve 

Üreme Sağlığı Servislerine 

Ulaşımlarının Arttırılması 

Mart 2002-

Ocak 2004 

Botsvana Ulusal Gençlik 

Konseyi 

UNAIDS, UNFPA 

3 Burkina Faso Burkina Faso’da Çocuk 

Evliliklerini Bitirme: Bir 

Koruma, Güçlendirme ve 

Toplu Eylem Planı 

Mayıs 

2008- 

Aralık 2010 

Nüfus Konseyi, Sosyal 

İşler ve Ulusal Dayanışma 

Bakanlığı 

UNFPA, UNICEF 

4 Burundi Burundi’deki Savaş 

Mağdurlarının Sürdürülebilir 

Rehabilitasyonu için 

Kuruluşlar Arası Program 

Eylül 2006 

– Temmuz 

2010 

Care International, Ligue 

ITEKA (Burundi İnsan 

Hakları Kuruluşu), 

Handicap International, 

AEPV, ACORD, Action 

Aid. 

UNDP, UNICEF, 

UNIFEM, UNESCO 

5 Çad Sila Bölgesindeki Engelliler 

ve Ev Sahibi Topluluklar 

Arasında Dayanışma Tesis 

Etme  

Ocak 2014 

– Aralık 

2015 

Yerel Yönetimler, Yerel 

ve Uluslararası Sivil 

Toplum Kuruluşları 

UNDP, UNFPA, 

UNICEF 

6 Kongo 

Demokratik 

Cumhuriyeti 

a)Nyunzu Bölgesi’ndeki 

Çatışmaların Önlenmesinde 

ve Çözümünde Yerel Halkın 

Kalkınma ve Kapasite 

Geliştirme Süreçlerinde 

Kuzey Katanga’da İnsan 

Güvenliğinin Desteklenmesi 

b) Kongo’da Barışı 

Güçlendirme, Çatışmaların 

Önlenmesi ve İnsan 

Güvenliğini Artırma BM 

Ortak Projesi 

c) İturi’de Toplumun 

Bütünleştirilmesi ve Barışın 

İnşası 

d) DKCde Toplum 

Katılımıyla Çocuk Dostu 

Çevreyi Destekleme 

e) Kızların Gelişimi ve 

Eğitimi 

f)Gıda Güvenliğini Arttırma 

g) Kongolu Hane Halkının 

Bekasını Destekleme 

a)Kasım 

2013 – 

Ekim 2015 

b)Kasım 

2011 – 

Kasım 2014 

c)Ekim 

2008 – 

Haziran 

2011 

d)Ocak 

2008 – 

Eylül 2010 

e) Kasım 

2005 – 

Mayıs 2007 

f) Nisan 

2004 – 

Nisan 2005 

g) Mayıs 

2002 – 

Nisan 2003 

a)Yerel Yönetimler, Yerel 

ve Uluslararası Sivil 

Toplum Kuruluşları, 

Toplum Temelli Gruplar, 

Tarım Kooperatifleri 

b) Eski Muhariplerin Geri 

Kazanımı Yüksek 

Komisyonu, Planlama 

Bakanlığı, Kongo Silahlı 

Güçleri 

c)Eyalet Bakanlıkları, 

Yerli CSO’lar, Ulusal ve 

Uluslararası Sivil Toplum 

Kuruluşları 

d) Eğitim, Sağlık, 

Enformasyon ve Basın 

Bakanlıkları, Sivil 

Toplum Kuruluşları, 

Toplum Temelli Örgütler 

e) Eğitim ve Sosyal İşler 

Bakanlıkları, UNESCO, 

WFP 

f) Tarım, Balıkçılık ve 

a)UNDP, FAO, 

UNICEF 

b) UNDP, FAO, 

UNİCEF, WHO, 

UNFPA 

c)UNDP, FAO, 

UNHCR, UNICEF 

d)UNICEF, FAO 

e) UNICEF 

f) FAO 

g) FAO 
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Hayvancılık Bakanlığı 

g)Yerel Sivil Toplum 

Kuruluşları 

7 Mısır Yukarı Mısır’da Katılımcı 

Sosyo-Ekonomik Gelişim 

Yoluyla İnsan Güvenliği 

Haziran 

2013 – 

Mayıs 

20016 

Yerel Sivil Toplum 

Kuruluşları, Ulusal 

Bakanlıklar 

UNIDO, ILO, IOM, 

UN-HABITAT, 

UNWomen 

8 Eritre Üreme Hastalıkları ve Ölüm 

Oranını Azaltmak İçin 

Toplumu Harekete Geçirme 

Ekim 2003 

– Nisan 

2006 

Sağlık Bakanlığı, Eritre 

Ulusal Gençlik ve 

Öğrenci Birliği, Eritre 

Ulusal Kadınlar Birliği, 

FRHAE 

UNFPA 

9 Etiyopya a) Etiyopya Güney Rift 

Vadisi’nde Çeçe ve 

Tripanomoziyaz 

Hastalılıklarından 

Arındırılmış Bölge Kurma 

ve Tarım ve Hayvancılığın 

Desteklenmesi 

b) Etiyopya’nın Somali 

Bölgesel Devleti’ndeki 

Göçmen Toplulukların IDP 

Eşgüdümündeki Kırsal 

Kalkınması 

a) Mayıs 

2006 – 

Mayıs 2010 

b) Mayıs 

2006 – 

Mart 2008 

a)Etiyopya Bilim ve 

Teknoloji Ajansı, SNPR 

Tarım Bölgesel Bakanlığı 

b) Hope for Horn, Ogaden 

Refah ve Kalkınma Birliği 

a)IAEA, FAO 

b) UNDP, IOM, 

UNHCR, UNICEF 

10 Gabon Gabon’da Yerel Halk ve 

Göçmenlerin Kırsal 

Kalkınmaları ve 

Yoksulluklarının Azaltılması 

Yoluyla İnsan Güvenliğinin 

Güçlendirilmesi 

Haziran 

2010 – 

Mayıs 2012 

Ulusal Bakanlıklar, 

Gabon Kızıl Haçı, Ulusal 

Göçmen Komisyonu, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

UNHCR, UNDP, 

FAO, WHO, 

UNICEF 

11 Gana a) Kuzey Gana’daki Toplum 

Temelli Çatışmaların 

Önlenmesi için Yerel 

Kapasitenin Arttırılması 

Yoluyla İnsan Güvenliğinin 

Geliştirilmesi 

b) Mikro ve Küçük Ölçekli 

Girişimlerin Geliştirilmesi 

Yoluyla Buduburam ve 

Krisan Bölgelerindeki 

Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek 

Komiserliğinin Yerleşim 

Yerlerindeki Mültecilerin 

Ülkelerine Geri 

Dönmelerine, Yerel 

Entegrasyonlarına ve 

Yeniden Yerleşmelerine 

Destek 

a)Haziran 

2009 – 

Mayıs 2013 

b) Ocak 

2007 – 

Eylül 2011 

a) Ulusal Bakanlıklar, 

Akademik Kurumlar, 

Sivil Toplum Örgütleri 

b) Küçük Ölçekli 

Endüstriler Ulusal Kurulu,  

Women in Self-

Empowerment, Mesleki 

Eğitim Ulusal Enstitüsü, 

GRATIS Kurumu 

a) UNDP, UNICEF, 

WFP, FAO, UNIDO, 

UNU 

b) UNHCR, UNIDO, 

FAO 

12 Gine a) Göçmen Bölgesi İçin 

Hızlı Program: Forest Gine 

Bölgesi’nde Eğitimin 

Arttırılmasıyla Toplum 

Üretim ve Rehabiitasyon 

Merkezleri Oluşturma 

b) Zarar Görmüş ve 

Savunmasız İnsanlara Gelir 

Sağlayıcı Aktiviteler ve 

Toplu Rehabilitasyon 

a) Haziran 

2005 – 

Haziran 

2011 

b) Kasım 

2004 – 

Mayıs 2006 

a) Ticaret ve Endüstri 

Bakanlığı, Bölgesel ve 

Yerel Yönetim 

b) FAO, WFP, OCHA 

a) UNIDO 

b) UNDP 

13 Kenya a)Turkana Bölgesi’ne Sınır 

Toplumlarda İnsan 

Güvenliğini Güçlendirme 

b) Lokichokio, Kakıma ve 

Dadaab Ev Sahibi Toplum 

Projesi 

c) Kenya’da Kuraklık Krizi 

a) Temmuz 

2012 – 

Haziran 

2015 

b) Kasım 

2007 – 

Ekim 2011 

c) Ağustos 

a) Yerel Barış 

Ağı/Komiteleri, Yerel 

Yönetim, Kurak 

Alanlarda Kaynak İdaresi 

Projesi 

b) Ulusal Bakanlıklar, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

c) UNDP, Kenya 

a) OCHA; UNDP; 

FAO; IOM; WHO; 

UNICEF; ILO 

b) UNDP; UNHCR; 

UNICEF; WFP 

c) UNICEF 
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2001 – 

Haziran 

2002 

Hükümeti, WFP, WHO, 

Sivil Toplum Kuruluşları 

14 Lesotho Lesotho’da İklim Değişikliği 

Sebebiyle Kuraklıktan Ciddi 

Şekilde Etkilenmiş Olan 

Tarımsal Geçim 

Kaynaklarını İyileştirme 

Mart 2011 

– Şubat 

2013 

Ulusal Bakanlıklar, Ulusal 

İklim Değişikliği 

Komitesi, Yerel 

Makamlar, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

FAO, UNDP, 

UNICEF, WHO, 

WFP, UNFPA 

15 Liberya a) BM Liberya Ülke Grubu 

Çabalarıyla, İhmal Edilmiş 

Toplumlarda İnsan 

Güvenliği Girşimi 

b) Liberya’da Anne Hastalık 

ve Ölüm Oranını Azaltma 

c) Liberya’da Çatışma 

Sonrası Toplumların 

Yeniden İnşası: Değişimi 

Güçlendirme 

a) Kasım 

2014 – 

Ekim 2017 

b) Mayıs 

2008 – 

Aralık 2009 

c) Temmuz 

2006 – 

Aralık 2009 

- 

b) Sağlık ve Sosyal Refah 

Bakanlığı 

c) Tarım Bakanlığı, Yerel 

Yönetimler, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Bölge 

Kalkınma Komiteleri 

a) FAO, UNICEF, 

UNWomen, UNFPA, 

ILO, WFP 

b) WHO, UNFPA 

c) UNDP, FAO, 

WFP 

16 Madagaskar Korunmasız Antananarivo 

Sakinlerine Karşı Şiddetin 

Önlenmesi ve 

Savunmasızlığın Azaltılması 

için İnsan Güvenliği Projesi 

Mayıs 2011 

– Nisan 

2014 

Belediye, Ulusal ve 

Uluslararası Sivil Toplum 

Kuruluşları, Yerel Eğitim 

Merkezleri, Toplum 

Temelli Kuruluşlar 

UNFPA, UNICEF, 

UNHABITAT, 

OCHA 

17 Malavi İş Gücü Verimliliği, Gıda 

Üretimi ve Gelir 

Sağlayıcıların Arttırılması 

için İş Tasarrufuyla Fakir 

Kırsal Toplumların 

Kalkındırılması 

Haziran 

2005 – 

Haziran 

2008 

Arım ve Gıda Güvenliği 

Bakanlığı 

UNIDO 

18 Mali Kuzey Mali’de Gençliğin ve 

Kadınların Güçlendirilmesi 

Yoluyla İnsan Güvenliğinin 

Desteklenmesi 

2015 - 2018 İş ve Meslek Eğitimi 

Bakanlığı, Gençlik ve 

Vatandaşlık Kuruluşu, 

CSO’lar, Bölgesel 

Kolektifler  

UNDP; UNFPA; 

FAO; UNICEF; 

WHO; ILO 

19 Nijerya Böcek Öldürücülü Cibinlik 

Kullanımıyla Sıtmayı 

Etkisiz Hale Getirme ve 

Kadınların Sıtmaya Karşı ve 

Sıtma Sırasında Hane 

Yönetimi 

Şubat 2003 

– Aralık 

2004 

Federal Sağlık Bakanlığı UNICEF 

20 Kongo 

Cumhuriyeti 

a) Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti’nde Barışı 

Konsolide Etme, Çatışmanın 

Önlenmesi ve İnsan 

Güvenliğinin Teşvik 

Edilmesi BM Ortak Projesi 

b) Eski Muhariplerin 

Yeniden Bütünleşmesi ve 

Rehabilitasyonu Topluluk 

Eylem Programı 

a) Kasım 

2011 – 

Kasım 2014  

b) Kasım 

2005 – 

Mart 2008 

a) Eski Muhariplerin 

Rehabilitasyonu Yüksek 

Komisyonu, Planlama 

Bakanlığı, Kongo Silahlı 

Kuvvetleri 

b) Yerel Makamlar, 

Toplum temelli 

Organizasyonlar 

a) UNDP, FAO, 

UNICEF, WHO, 

UNFPA 

b) UNDP 

21 Ruanda Bir arada Yaşama Hayali:  

Toplumsal Olarak Dağılmış 

İnsanların Sürdürülebilir 

Olarak Yurda Dönüşleri ve 

Yeniden Bütünleşmeleri için 

Bir Proje 

Ocak 2001 

– Mart 

2002 

Müzakere Programı, 

Harvard Hukuk Okulu, 

Fletcher Hukujk Okulu, 

Genesis, Büyük Britanya 

Oxfam, Norveç İnsani 

Yardım, Yerel ve Ulusal 

Sivil Toplum Kuruluşları. 

UNHCR 

22 Senegal a) Senegal’de Risk Altındaki 

Çocukların Durumunu 

İyileştirmek için Kuruluşlar 

Arası Program 

b) Toplum Temelli Üreme 

Sağlığı ve Aile Planlaması 

Noktaları 

a) Ocak 

2009 – 

Aralık 2012 

b) Mart 

2003 – 

Haziran 

2008 

a)Ulusal Bakanlıklar, 

Yerel makamlar, Sivil 

Toplum Kuruluşları, 

Toplum Temelli 

Kuruluşlar  

b) Nüfus Konseyi, Sağlık 

Bakanlığı 

a) ILO, UNICEF 

b) UNFPA 

23 Sierra Leone Serbest Meslek ve Kapasite 

Geliştirme Yoluyla Eski 

Muhariplerin Topluma 

Temmuz 

2002 – 

Aralık 2007 

Eğitim, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, İskan Yurda 

Dönüş ve Reintegrasyon 

UNDP 
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Kazandırılması Ulusal Komisyonu, 

Sosyal Eylem Ulusal 

Komisyonu, Yerel 

Makamlar 

24 Somali a) Bütünleşik Kalkınma 

Programı: Koruma, 

Toplumla Bütünleşme ve 

İskan 

b) Somali’de Yerlerinden 

Edilmiş Nüfus İçin İnsani 

Program 

a) Kasım 

2007 – 

Aralık 2010 

b) Ekim 

2003 – 

Mart 2005  

a)  Yerel Makamlar, Yerel 

Sivl Toplum Kuruluşları 

b)  Uluslararası ve Yerel 

Sivil Toplum Kuruluşları, 

Yerel Makamlar, 

Uluslararası Kızılay 

Kızılhaç Dernekleri 

Federasyonu IFRC/ 

Uluslararası Kızılhaç 

Komitesi ICRC 

a) UNDP, 

UNHABITAT, 

UNHCR, FAO, 

UNICEF 

b) UNICEF 

25 Güney Afrika a)  Kadına Karşı Şiddeti 

Önlemek için Ana 

Merkezlerin Tesisi 

b) Kwa-Zulu Natal’da 

HIV/AIDS ve Yoksulluğa 

Karşı Bütüncül bir Yaklaşım 

Göstermek için Örnek 

Toplumlar  

a) Mayıs 

2008 – 

Ağustos 

2012 

b) Ağustos 

2003 – 

Kasım 2008 

a) UNIFEM, UNAIDS, 

UNV, Sağlık ve Sosyal 

Kalkınma Departmanı, 

Ulusal Adalet ve 

Güvenlik Dairesi, Yerel 

Mahkemeler, Toplum 

Sağlığı Merkezleri, Yerel 

Sivil Toplum Kuruluşları 

b) -  

a) UNODC, OHCHR 

b) UNDP 

26 Güney Sudan Güney Sudan’da Küçük 

Ölçekli Balıkçılığa Destek 

Nisan 2002 

– Ekim 

2003 

Hayvansal Kaynaklar 

Devlet Bakanlığı, Tarım 

ve Ormancılık Federal 

Bakanlığı, Fellowship for 

African Relief, Adventist 

Kalkınma ve Yardım 

Ajansı, German Agro-

Action, Action Contre la 

Faim, Güney Sudan 

Engelliler Birliği, South 

Sudan Operation Mercy 

FAO 

27 Sudan a) Barış Köprüsünü Geçme: 

Sudan’daİnsan Güvenliği 

için Maden Riski Eğitimi ve 

Mağdurlara Destek 

b) NuBa Mountains’ta 

Güvenli Annelik Desteği 

c) Afrika Birliği Güçlerinin 

Darfur’da Kapasite Artırımı  

d) Çatışma Sonrası 

Bölgelerde Tarımsal 

Verimlilik Kapasitelerinin 

Yeniden Canlandırılması 

a) Ağustos 

2006 – 

Ocak 2008 

b) Eylül 

2006 – 

Ocak 2010 

c) Ocak 

2006 – 

Şubat 2008 

d) Eylül 

2003 – 

Aralık 2006 

a) Hükümet Bakanlıkları, 

Ulusal Maden İşleme 

Makamları, Yerel Sivil 

Toplum Kuruluşları ve 

CSO’lar. 

b)Federal Sağlık 

Bakanlığı, Toplum 

Temelli Kuruluşlar, Yerel 

Sivil Toplum Örgütleri 

c) Koruma Çalışma 

Grupları, Hartum Koruma 

İdare Komitesi 

d) Tarım ve Ormancılık 

Bakanlığı, Sanayi ve 

Madencilik Bakanlığı 

a)UNMAS/UNOPS, 

UNICEF, UNDP 

b) UNFPA 

c) UNDP 

d) UNIDO 

28 Svaziland Svaziland’ın Kırsal 

Toplumlarında Anneden 

Çocuğa HIV Taşınmasının 

Önlenmesi 

Mart 2004 

– Eylül 

2007 

Sağlık ve Sosyal Refah 

Bakanlığı Cinsel Sağlık 

ve Üreme Sağlığı Birimi 

UNICEF 

29 Tanzanya a) Kuzeybatı Tanzanya’da 

Sürdürülebilir Kalınma 

Yoluyla İnsan Güvenliğinin 

Güçlendirilmesi 

b) Okula Gitmeyen Çocuklar 

için Hayat Bilgisi ve 

HIV/AIDS Temel Eğitimi 

c) Göçebe Hayvancılık 

Yapılan ve Kuraklığa Yatkın 

Bölgelerde İlk Öğretim 

Desteği 

 

a) Ağustos 

2005 – 

Aralık2008 

b) Mart 

2004 – 

Mart 2006 

c) Haziran 

2002 – 

Ağustos 

2003 

a) Tanzanya Birleşik 

Cumhuriyeti Hükümeti, 

Toplum Temelli 

Kuruluşlar 

b) Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı 

c) Yerel Sivil Toplum 

Kuruluşları, Water Aid, 

World Vision 

a)UNDP, FAO, 

UNHCR, UNICEF, 

UNIDO, WFP 

b) UNICEF 

c) WFP 

30 Gambiya Gambiya Kırsalında 

Yoksulluğu Ortadan 

Temmuz 

2003 – 

Su Kaynakları ve Toplum 

Kalkınma Departmanı 

DESA 
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Kaldırmak için Su ve Enerji 

Servislerinin İdaresi 

Mart 2008 

31 Uganda a) Kuzey Uganda Öncelikli 

Kalkınma Projesi 

b) Yoksulluğun Azaltılması 

ve Sürdürülebilir Gelir için 

Çoğul-Beceri Eğitimi ve 

Kamu Hizmeti Tesisleri 

c) Gulu Bölgesi’nde 

Yerinden Edilmiş İnsanlar 

için Üreme Sağlığı Projesi 

d) Rwnzori’nin Kabarole ve 

Kasese Bölgelerinde Acil 

Tarımsal Girdi Tedariği 

 

a) Temmuz 

2009 – 

Temmuz 

2012 

 b) Aralık 

2005 – 

Mart 2010 

c) Nisan 

2002 – 

Ocak 2004 

d) Nisan 

2002 – 

Mart 2003 

a) Yerel Yönetimler, 

World Vision, 

International Lifeline 

Fund, ACTED 

b)Uganda Gaziler Yardım 

Kurulu, Participatory 

Rural Action for 

Development 

c) Afrika Sağlık ve 

Araştırma Kurumu, 

Uganda için Kanadalı 

Hekimler Yarım Kuruluşu  

d) Afet Yönetimi ve 

Göçmenler Departmanı 

a) UNDP, WFP, 

WHO 

b) UNIDO 

c) UNFPA 

d) FAO 

32 Zambiya Zambiya Girişimi Mart 2004 

– Mart 

2006 

Zambiya Girişim 

Programı Birimi, İçişleri 

Bakanlığı 

UNHCR 

33 Zimbabve a) Okulları Güçlendirme 

Yoluyla Gıda Güvenliğini 

Sağlama 

b) HIV/AIDS’ten Korunma 

ve Tedavi ve Çocuk ve 

Ergenlere Destek 

a) Aralık 

2006 – 

Aralık 2009  

b) Mart 

2004 – 

Mart 2006  

a) Eğitim Spor ve Kültür 

Bakanlığı, AREX, SNV-

Zimbabwe, Mvuramanzi 

Trust, Christian Care 

Zimbabwe 

b) - 

a) UNICEF, FAO 

b) UNICEF 

Kaynak:  http://www.un.org/humansecurity/trust-fund 

Tablo 2: Asya-Pasifik 

 Ülke Proje Adı Proje Süresi Proje Ortakları Uygulayıcı 

1 Afganistan a) Afganistan’da Okulların Alt 

Yapısını İyileştirmek için Gıda 

için İş ve Eğitim Yoluyla 

Toplumun Güçlendirilmesine 

Destek 

b) Afganistan’da Kent 

Toplumlarının Yeniden İnşası  

c) Badakshan, Nagarhar, 

Qandahar Eyaletlerinde 

Uyuşturucu Talep Azaltılması 

için Kapasite Geliştirme 

d) Savaştan Etkilenmiş Kırsal 

Toplumlarda Tarımsal 

Verimliliği Arttırma ve Ek Gelir 

Sağlayıcı Etkinlikler Yoluyla 

İnsani Eksikliklerin 

Azaltılmasına Destek 

e) Toplumun Kalkınmasında 

Kadın Göçmenlerin Toplumla 

Bütünleşmesinin Desteklenmesi 

a) Ocak 2006 

– Aralık 2007 

b)  Ağustos 

2005 – Nisan 

2007 

c) Ekim 2004 

– Aralık 2008 

d) Ekim 2004 

– Haziran 

2006  

e) Aralık 2002 

– Aralık 2005 

a) Eğitim ve Kırsal 

Rehabilitasyon ve Kalkınma 

Bakanlığı 

b) Belediyeler ve Hükümete 

Bağlı Daireler 

c) – 

d) Afgan Göçmenlerine 

Yardım İçin Danimarka 

Komitesi 

e) Kadın Bakanlığı, Kadın 

Hakimler Birliği, Ulusal ve 

Bölgesel kadın Sivil Toplum 

Kuruluşları ve CSO’lar 

a) WFP 

b) UN-

HABITAT 

c) UNODC 

d) UNIDO 

e)UNIFEM 

2 Ermenistan Sosyal Yönden Savunmasız 

Göçmenler, Ülke İçi Mülteciler 

ve Yerel Aileler için 

Sürdürülebilir Geçim Kaynakları 

Nisan 2010 – 

Nisan2013 

- UNDP, 

UNFPA, 

UNICEF 

3 Bangladeş Arsenik Zehirlenmesinin 

Azaltılmasıyla İnsani Güvenliğini 

Geliştirme 

Ekim 2004 – 

Haziran 2008 

WHO, UNICEF UNIDO 

4 Butan Butan’da kadınlar ve Çocuklar 

Dahil Savunmasız Kişşiler için 

Temel Eğitim/Okuma Yazma, 

Kasım 2007 – 

Aralık 2010 

Butan Hükümeti ve Hükümet 

Dışı Organizasyonlar 

UNDP, 

UNFPA, 

UNICEF, 

http://www.un.org/humansecurity/trust-fund
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Gelir ve İş Güvenliği WFP 

5 Kamboçya a) Kamboçya’da Madde 

Bağımlılığı Danışmanlık, Tedavi 

ve Rehabilitasyon Servislerini 

Geliştirme 

b) Kent Yoksulluğunu Azaltma 

Ortaklığı 

c) Köy Eylem Planlarıyla 

Kamboçya’nın Kırsal 

Alanlarındaki Çocukların Bekası 

ve Kalkınması 

d) Kamboçya’daki Fakir 

Ailelerin Gelir Kaynakları ve 

Gıda Güvenliklerini Artırma içi 

Gıda Güvenliği Programını 

Genişletme 

e) Risk altındaki Çocuklar ve 

Gençler için Yaygın Temel ve 

Mesleki Eğitim  

f) Kentsel Yoksulluğun 

Azaltılması için Phonm-Penh 

Yerel Ortaklığı 

g) Kamboçya ve Vietnam’da 

Çocuk ve Kadın Ticaretinin 

önlenmesi 

h) Risk Altındaki Gençliği 

Destekleme: Gençler için Konut 

a) Mayıs 2005 

– Mart 2010 

b) Mart 2004 

– Nisan 2007 

c) Mart 2004 

– Mart 2007 

d) Haziran 

2003 –Aralık 

2006 

e) Şubat 2002 

– Ocak 2005 

f) Aralık 2000 

– Eylül 2002 

g) Haziran 

2003 – Ekim 

2006 

h) Haziran 

2002 – 

Temmuz 2004 

a) Sağlık Bakanlığı, 

Uyuşturucuyla Mücadele 

Ulusal Birliği, Sosyal İşler 

Bakanlığı, Harp Malulü ve 

Kadın Bakanlığı, AIDS Ulusal 

Mercii, JICA 

b) Kent Yoksulluk 

Federasyonu Dayanışması, 

Kent Yoksulluk Kalkınma 

Fonu, Barınma Hakkı için 

Asya Koalisyonu, Kent 

Kaynak Merkezi 

c) Kadın ve Sosyal İşler 

Bakanlıkları, Komün 

Konseyleri 

d) Tarım, Ormancılık ve 

Balıkçılık Bakanlığı 

e) Eğitim, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Yerel Sivil Toplum 

Kuruluşları 

f) Phnom Penh Belediyesi 

g) Vietnam Kadınlar Birliği, 

Ulusal Bakanlıklar, Yerel 

Yönetimler, Yerel Sivil 

Toplum Kuruluşları 

h) Kokkyo naki Kodomotachi 

(Sınır Tanımayan Çocuklar)  

a) UNODC 

b) UN-

HABITAT 

c) UNICEF 

d) FAO 

e) UNESCO 

f) UN-

HABITAT 

g) ILO 

h) UN-

HABITAT 

6 Çin Toplum Kökenli HIV/AIDS 

Bakımı, Önlenmesi ve 

Yoksulluğun Azaltılması 

Nisan 2003 – 

Aralık 2006 

Çin Uluslararası Ekonomik ve 

Teknolojik Değişim Merkezi, 

AIDS/STD’den Korunma 

Ulusal Merkezi, Shanxi Eyaleti 

Hükümeti 

UNDP 

7 Hindistan a) İş için Gıda, Sosyal Sermaye 

Oluşturma 

b) Hindistan’da Toplam Risk 

Yönetimi Programı 

c) Zafiyetin azaltılması için 

Havza Geliştirme Yoluyla 

Kuraklıkla Mücadele 

a) Nisan 2005 

– Mart 2008 

b) Ağustos 

2003 – 

Temmuz 2005 

c) Ekim 2001 

– Kasım 2002 

a) Bharat Gyan Vigyan Samiti, 

Mesleki Çalışmalar 

Akademisi, kadın Grupları, 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları 

b) İç İşleri Bakanlığı, Devlet 

Düzeyinde Afet Yönetimi 

Mercileri 

c) Janvikas, Tuzla Bölgesini 

Canlandırma Girişimi, 

Banaskantha DWCRA Mahila 

SEWA Birliği 

  

a) WFP 

b) UNDP 

c) UNDP 

 

8 Endonezya  a) Endonezya’da Kaçakçılık 

Mağdurlarını Koruma ve 

Destekleme (EMPOWER) 

b) Barış İnşası ve Köy Temelli 

Ekonomik Kalkınma Yoluyla 

Dezavantajlı Topluluklar için 

Asgari yaşam Standartlarının 

Farkındalığı 

c) Papua’daki Yerliler Arasında 

Yoksulluğu Azaltma ve İnsan 

Güvenliğini Arttırma 

d) Endonezya’da Üreme Sağlığı 

Acil Durum Desteği 

a) Eylül 2011- 

Aralık 2013 

b) Şubat 2009 

– Eylül 2013 

c) Eylül 2005 

– Aralık 2008  

d) Temmuz 

2003 – Aralık 

2005  

e) Mart 2002 

– Temmuz 

2005 

f) Mayıs 2002 

a) Ulusal Bakanlıklar, Eyalet 

Yetkilileri, CSO’lar 

b) – 

c) Yerel Yönetimler, Toplum 

Temelli Organizasyonlar 

d) Ulusal Aile Planlama 

Koordinasyon Kurulu, Sağlık 

Bakanlığı 

e) UNICEF, Tarım ve Kamu 

İşleri Dairesi, World Vision, 

Yerel Yönetimler, Sivil 

Toplum Kuruluşları, Toplum 

Temelli Organizasyonlar 

a)  IOM, 

UNFPA, 

WHO 

b) UNIDO, 

ILO 

c) ILO 

d) UNFPA 

e) UNDP 

f) UNICEF 
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e) Tobelo-Kalela Bölgesi 

Kurtarma Girişimi 

f) Toplumların Kendi İnsan 

Güvenliklerini Sürdürmeleri ve 

Çocukların Yeteneklerini 

Geliştirmeleri için Okulların ve 

Öğretimin Geliştirilmesi 

– Aralık 2003 f) Eğitim Dairesi 

9 Japonya a) Kobe’de Yardım Ağı bağlantı 

Bürosu Kurulması 

b) Asya ve Pasifik Bölgesinde 

Bölgesel Acil Durum Eğitimi 

Programının Oluşturulması 

c) Birleşmiş Milletler 

Üniversitesi Sempozyumu: İnsan 

Güvenliği Arayışı 

d) Tokyo Uluslararası Semey 

Konferansı 

e) UNITAR Eğitim Programı: 

Biyolojik Çeşitlilikle İlgili Çok 

Taraflı Anlaşmaların 

Uygulanması 

a) Nisan 2001 

– Mart 2002 

b) Temmuz 

2000 – Aralık 

2003 

c) Aralık 1999 

– Aralık 1999 

d) Eylül 1999 

– Eylül 19997 

e) Ağustos 

1999 – Mart 

2001 

a) – 

b) –  

c) – 

d) – 

e) -  

a) OCHA 

b) UNHCR 

c) UNU 

d) UNDP 

e) UNITAR 

10 Kazakistan Semey’deki Eski Nükleer Test 

Alanında İnsan Güvenliğinin 

Arttırılması 

Kasım 2007 – 

Aralık 2010 

- UNICEF, 

UNFPA, 

UNDP 

11 Kırgızistan Kırgızistan’ın Kuzey Bölgelerin 

Toplum Sağlığı Servislerini 

Geliştirme 

Ocak 2003 – 

Şubat 2006 

- UNFPA 

12 Laos DHC a) Eskiden Afyon Yetiştiren 

Toplumların Sosyal ve Ekonomik 

Rehabilitasyonu: Laos’ta 

Alternatif Geçim Kaynağı 

Geliştirme 

b) Laos’ta Sağlık Konusunda 

Sosyal Ağların Geliştirilmesi 

c) Kaçakçılık Konusundaki 

Farkındalığı Yükseltmek Ve 

Kaçakçılığı Önlemek için 

Kızların Eğitimi ve Toplumun 

Kalkındırılması 

d) Vietnam ve Laos’ta Sağlık için 

Güvenlik Ağlarının Geliştirilmesi 

a) Şubat 2007 

– Haziran 

2011 

b) Ekim 2005 

– Eylül 2010 

c) Eylül 2003 

– Aralık 2005  

d) Temmuz 

2001 – 

Haziran 2005 

a) Laos Uyuşturucu Denetim 

Ulusal Komisyonu 

b) Sağlık Bakanlığı 

c) Eğitim, Sağlık, İş ve Sosyal 

Refah Bakanlıkları, Laos 

Kadınlar Birliği 

d) Eğitim Kaynakları Kurumu, 

Vietnam Sağlık Güvencesi 

Ajansı 

a) NIDO, 

UNODC 

b) WHO 

c) UNICEF 

d) WHO 

13 Moğolistan a) Bütüncül ve Önleyici 

Yaklaşımlarla İnsan Güvenliğini 

Teşvik Ederek Güney 

Moğolistan’ın Gobi Alanlarında 

Sosyal Eşitliği Yükseltme 

b) Moğolistan’da Etnik/Dilsel 

Azınlıkların Yaygın Uzaktan 

Eğitim Yoluyla, Genel Okuma 

Yazma, Hayat Bilgisi ve Geçim 

Kaynakları Eğitimi 

c) Moğolistan’da Belli Başlı Kent 

Çevresi ve Gayrı Resmi Madenci 

Toplulukların Sosyo-ekonomik 

Zafiyetlerini Azaltma 

d) Moğolistan’da Sürdürülebilir 

Temel Sağlık Hizmeti: İnsan 

Sağlığı Güvenliği 

a) Haziran 

2010 – Mart 

2013 

b) Haziran 

2009 – Mayıs 

2012 

c) Haziran 

2006 – Aralık 

2008 

d) Haziran 

2004 – 

Haziran 2006 

e) Kasım 2003 

– Mayıs 2006 

f) Ocak 2001 

– Aralık 2002 

a) Ulusal Bakanlıklar, 

Moğolistan Kızıl Haç Derneği, 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, 

Yerel Hükümet 

b) Ulusal Bakanlıklar, 

Moğolistan Ulusal Ticaret ve 

Sanayi Odası, Örgün ve 

Uzaktan Eğitim Ulusal 

Merkezi 

c) Sağlık Bakanlığı, Sosyal 

Refah ve İş Bakanlığı, ulusal 

İstatistik Bürosu, Yönetim 

Akademisi, Bölge Yönetim 

Bürosu 

d) Sağlık ve Sosyal Refah 

Bakanlığı 

e) UNICEF, Tokyo Teknoloji 

a) UNDP, 

UNICEF, 

UNFPA, 

WHO 

b) UNESCO, 

UNICEF, 

WHO, 

UNDP 

c) UNFPA 

d) UNICEF 

e) UNESCO 

f) UNICEF 
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e) Çöl Etkisindeki Moğolistan 

Eyaletlerinde Öğretmen ve Okul 

Müdürleri için Üniversite 

Hazırlık Kurslarının Açılması ve 

Yatılı Okulların Rehabilitasyonu 

f) Moğolistan’da Enfeksiyon 

Hastalıklarının Önlenmesi ve 

Sürdürülebilir Sağlık 

Hizmetlerinin Yükseltilmesi 

Enstitüsü, Eğitim, Kültür ve 

Bilim Bakanlığı, Devlet Eğitim 

Üniversitesi 

f) Politika Uygulama ve 

Koordinasyon Dairesi, Sağlık 

ve Sosyal Refah Bakanlığı 

14 Myanmar a) Kuzey Rakhine Devleti’nde 

Korunmaya Muhtaç İnsanlar için 

İnsan Güvenliğini Güçlendirme 

b) Sınır Bölgelerindeki 

Korunmaya Muhtaç Aileleri ve 

Eski Haşhaş Yetiştiricilerini 

Destekleme 

c) Rakhine Devletinde Çiftçi 

Katılımlı Tohum Çoğaltma 

d) Shan Devleti’nin Wa 

Bölgesinde Uyuşturucu Denetimi 

ve Kalkınma – 2 

e) Kuzey Rakhine Devletinde 

Ana Altyapının İyileştirilmesi ve 

Rehabilitasyonu 

f) Shan Devleti’nin Wa 

Bölgesinde Uyuşturucu Denetimi 

ve Kalkınma - 1 

a) Mayıs 2010 

– Aralık 2012 

b) Mart 2007 

– Aralık 2009  

c) Mart 2004 

– Aralık 2006 

d) Nisan 2003 

– Eylül 2004 

e) Şubat 2002 

– Aralık 2005 

f) Kasım 2001 

– Ekim 2003  

a) Action Contre la Faim; 

Bridge Asia Japan; Malteser 

International; Myanmar Kızıl 

Haç Derneği; ulusal 

Bakanlıklar; Uluslararası 

Toplum ve Aile Hizmetleri 

b) CARE; World Vision; 

World Concern; German Agro 

Action; AMDA; ADRA; MSF-

Holland; REAM/KMSS (Yerel 

Sivil Toplum Örgütü) 

c) Tarım ve Sulama Bakanlığı 

d) Myanmar tarım Hizmetleri, 

Wa Tarım Bürosu 

e) Action Contre la Faim; 

Bridge Asia Japan 

f) Myanmar Sağlık Dairesi, 

Wa Sağlık Bürosu, Köy 

Toplulukları 

a) UNHCR, 

WFP, FAO, 

UNDP 

b) WFP, 

FAO, 

UNODC, 

UNFPA 

c) FAO 

d) UNODC 

e) WFP 

f) UNDP, 

UNICEF, 

UNFPA, 

WHO 

15 Nepal a) Çatışmadan Etkilenmiş Nüfusa 

Temel Üreme Sağlık Hizmeti, 

Eğitim ve Psiko-sosyal Rehberlik 

Hizmeti Götürme 

b) Kaçakçılığın Ötesinde: Kız 

Çocukları ve Kadınların 

Ticaretine Karşı Milenyum Ortak 

Girişimi 

c) Toplum Öğrenme Merkezleri 

a) Şubat 2010 

– Ağustos 

2012 

b)Eylül 2002 

– Aralık 2005 

c) Mayıs 2002 

– Aralık 2005 

a) –  

b) Ulusal Bakanlıklar 

c) Örgün Eğitim Merkezi, 

Eğitim ve Spor Bakanlığı, 

Örgün Eğitim Ulusal Kaynak 

Merkezi 

a) UNFPA, 

UNICEF, 

WHO 

b) UNDP 

c) UNESCO 

16 Pakistan a) İnsan Güvenliğini Artırma için 

Barış ve Multi Sektörel 

kalkınmayı Teşvik Ederek 

Pakistan’da Müzmin İç savaşın 

Olumsuz Etkilerini Azaltma 

b) Sindh eyaletindeki Korunmaya 

Muhtaç Köylü Toplumların 

Sürdürülebilir Şekilde 

Güçlendirilmesi, Geçim 

Kaynaklarının Restorasyonu ve 

Korunması 

c) Yoksulluğun Azaltılması ve 

Sürdürülebilir Kalkınma 

a) Nisan 2014 

– Nisan 2016 

b) Şubat 2013 

– Ocak 2016 

c) Ağustos 

2005 – 

Temmuz 2008 

a) –  

b) –  

c) Lachi Yoksulluğun 

Azaltılması Projesi 

a) UNESCO, 

UNDP, 

WHO 

b) FAO, ILO, 

UNWomen 

c) UNDP 

17 Papua Yeni 

Gine 

Papua Yeni Gine’de HIV/AIDS 

ve Sağlık Eğitimi Yoluyla 

Hareketli Nüfustaki Kadınlar için 

İnsan Güvenliğini Güçlendirme  

Haziran 2006 

– Ocak 2010 

Sağlık Dairesi, AIDS ile 

Mücadele Birliği, UNAIDS; 

JICA; Japonya Uluslararası 

Tıp Merkezi; Japon Kızıl Haçı, 

; Sivil Toplum Kuruluşları ve 

Gönüllülk Esaslı Kuruluşlar 

UNICEF, 

WHO 

18 Filipinler a) Filipinler’deki ( Bondoc 

Yarımadası) Çatışma 

a) Mart 2010 

– Şubat 2013 

a) –  

b) Ulusal Bakanlıklar ve İl 

a) ILO, FAO 

b ILO 
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Bölgelerinde Yerel kalkınma 

Yoluyla, Barış, Güvenlik ve 

İnsana Yakışır Bir Ortam 

Oluşturma Kuruluşlar Arası 

Programı 

b) Tayland ve Filipinler’de 

kaçakçılık Mağdurlarının 

Ekonomik ve Sosyal Yönlerden 

Güçlendirilmesi 

c) Filipinlerde İnsan Kaçakçılığı 

Mağdurlarını Destekleme 

d) Yoksul Kent Toplumlarda 

Çocuk İstismarına Karşı Önleyici 

Eylem ve Erken Müdahale 

e) Capiz İli Toplum Üreme 

Sağlığı ve Aile Planlaması 

Bütünleşik Projesi 

b) Nisan 2006 

– Mayıs 2009  

c) Temmuz 

2005 – Aralık 

2007  

d) Haziran 

2001 – Şubat 

2004 

e) Eylül 2000 

– Eylül 2004 

Müdürlükleri, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

c) Sosyal Refah ve Kalkınma 

Dairesi 

d) Sosyal Kalkınma Ulusal 

Konseyi, Lunduyan Vakfı 

Laura Vicuña Vakfı, Eğitimsel 

Araştırma ve geliştirme 

Desteği Kurumu, Ergen 

gelişimi Vakfı, ; Childhope 

Asia Philippines. 

e) Aile Planlamasında Japon 

Uluslararası İşbirliği 

Organizasyonu (JOIFCP), 

Capiz İl Sağlık Bürosu 

c) UNODC 

d) UNICEF 

e) UNFPA 

19 Solomon 

Adaları 

a) Solomon Adalarında Gerilimi 

Azaltma, Uzlaşma ve 

Rehabilitasyon İnsan Güvenliği 

Girişimi 

b) İş Gücü Temelli Ekipman 

Destekli Teknoloji Kullanılarak 

Alt Yapının Rehabilitasyonu ve 

idamesi Yoluyla İstihdam 

Yaratma ve Ekonomik 

İyileştirme 

c) Solomon Adası’nın Etnik 

Çatışmalardan Etkilenmiş 

Şehirlerinde Okulların 

Rehabilitasyonu 

a) Ekim 2011 

– Ekim 2015 

b) Ocak 2003 

– Temmuz 

2004 

c) Kasım 2002 

– Ekim 2003 

a) Ulusal Bakanlıklar, Ticaret 

ve Sanayi Odası, Sendikalar, 

Sivil Toplum Kuruluşları, 

CSO’lar 

b) ILO, Milli Birlik Bakanlığı, 

Uzlaşma ve Barış, Kamu 

Bakanlığı 

c) Kırsal Kalkınma Gönüllüler 

Birliği 

a) UNDP, 

UNICEF, 

ILO 

b) UNDP 

c) UNDP 

20 Sri Lanka a) Kuzey ve doğu Sri Lanka’da 

Çatışmadan Etkilenmiş 

Toplumların Yeniden İnşası için 

Bütünleşik Program 

b) Tarımsal Verimliliği ve 

Toplum Temelli Girişimliği 

Arttırarak Kuzeydoğu 

Bölgelerdeki Çatışmalardan 

Etkilenmiş Nüfusun 

Sürdürülebilir Geçim 

Kaynaklarının İyileştirilmesine 

Destek 

c) Kuzeydoğu Sri Lanka’da 

Toplumların Yeniden İnşası 

a) Ekim 2010 

– Eylül 2013 

b) Kasım 

2007 – Aralık 

2012 

c) Nisan 2005 

– Temmuz 

2006 

a) Ulusal Bakanlıklar, erel 

Merciler, Sri Lanka Polisi, 

Sarvodaya Yasal Yardım 

Hareketi, İnsan Hakları 

Enstitüsü, Women In Need; 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları 

b) Bölge Ticaret Odası, Seylan 

Ulusal Sanayi Odası 

c) Yerel Hükümet, Toplum 

Kalkınma Konseyleri 

a) UNICEF, 

ILO, UNDP 

b) UNIDO 

c) UN-

HABITAT 

21 Tacikistan a) Daha İyi Geçim Kaynakları ve 

Sosyal Korumayla Toplumları 

Güçlendirme 

b) İyileştirilmiş Göç Yönetimi ve 

İstihdam Oluşturma Yoluyla 

Toplumun Kalkınması 

c) Tacikistan’da Kırsal 

Bölgelerdeki Okullara ve Sağlık 

Kuruluşlarına Sürdürülebilir 

Güvenli İçme Suyu Tedariki 

d) Tacikistan’da Eski 

Muhariplerin Tasfiye Edilmesi ve 

Yeniden Bütünleştirilmesi 

a) Temmuz 

2013 – 

Haziran 2015 

b) Mayıs 2007 

– Haziran 

2010 

c) Mayıs 2002 

– Mart 2004 

d) Kasım 

2000 – 

Haziran 2003 

e) Mart 2004 

– Eylül 2007 

a) Ulusal Bakanlıklar, Bölge 

ve Alt Bölge Yönetimleri, 

Yerel Sivil Toplum, 

Kuruluşları 

b) Hükümet, İşçi Kuruluşları 

c) Sağlık ve Eğitim 

Bakanlıkları 

d) UNOPS 

e) UNOPS,  Akademik Tıbbi 

Kuruluşlar, Sağlık 

Müdürlükleri, Hastaneler 

a) UNDP, 

UNFPA, 

UNICEF, 

UNWOMEN, 

WFP 

b) ILO, 

UNDP 

c) UNICEF 

d) UNDP 

e) UNDP 
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Yoluyla Barış Sürecinin 

Güçlendirilmesi 

e) Tacikistan’da Tıp 

Uzmanlarının Eğitimi Yoluyla 

Sağlık Sektörünün Geliştirilmesi 

22 Tayland a) Mae Hong Son’da Entegre 

Yayla Geçim Kaynaklarının 

Geliştirilmesi 

b) Taylan’ın Ranong ve 

Samutsakorn Şehirlerindeki 

Göçmenleri Sağlık Koşullarının 

İyileştirilmesi 

c) ) Tayland ve Filipinler’de 

Kaçakçılık Mağdurlarının 

Ekonomik ve Sosyal Yönlerden 

Güçlendirilmesi 

d) Tayland’ın Göçmen 

Toplumlarında AIDS ile 

Mücadelenin Güçlendirilmesi 

e) İnsanlık Onuru Girişimi 

a) Ekim 2009 

– Ocak 2014 

b) Eylül 2005 

– Eylül 2009 

c) Nisan 2006 

– Mayıs 2009 

d) Şubat 2005 

– Aralık 2007 

e) Ocak 2000 

– Ocak 2001 

 

a) –  

b) IOM, Halk Sağlığı 

Bakanlığı, İl Sağlık 

Müdürlükleri, Sağlık Hizmeti 

Desteği Dairesi, Sağlık Hizmet 

Sistemleri Geliştirme Bürosu 

c) Ulusal Bakanlıklar ve İl 

Müdürlükleri, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

d) Asya & Afrika Bölgelerinde 

Sağlık Hizmetleri,  Adventist 

Kalkınma ve Yardım Kuruluşu 

e) Bangkok kent Toplumu 

Kalkınma Ofisi 

 

a) FAO, 

UNIDO, 

UNFPA, 

IOM, UNDP, 

UNESCO, 

UNHCR, 

WHO 

b) WHO 

c) ILO 

d) UNDP 

e) ESCAP 

23 Doğu-Timor a) Yoksulluğun Azaltılması, 

Toplumsal Kapsayıcılık ve 

Hizmet Tedariki için Toplumsal 

Seferberlik 

b) Doğu Timor Kırsalında İnsan 

Güvenliği 

c) 100 okul Projesi: Doğu 

Timor’da Çocuklar için Hayatı ve 

Geçim kaynaklarını Güvence 

Altına Alma 

d) Hasat Sonrası Zararı Azaltma 

e) Ainaro ve Mantuto Topluluk 

Etkileşim Projesi 

f) Doğu Timor Kırsal 

Toplumlarında Mısır ve Pirinç 

Tohumu Çoğaltma 

a) Mart 2010 

– Ağustos 

2013 

b) Mayıs 2005 

– Temmuz 

2008  

c) Şubat 2005- 

Aralık 2007 

d) Kası 2003 – 

Kasım 2004 

e) Ocak 2002 

– Temmuz 

2007 

f) Nisan 2000 

– Şubat 2002 

a) Ulusal Bakanlıklar, Yerel 

Merciler, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

b) Altyapı Bakanlığı, Devlet 

İdaresi ve Ülke Yönetimi 

Bakanlığı 

c) Eğitim Bakanlığı 

d) Tarım, Ormancılık ve 

Balıkçılık Bakanlığı 

e) UNOPS, Birleşik Krallık 

Hükümeti, Fundacào Halare 

f) : UNTAET; WFP Katolik 

Yardım Hizmetleri, World 

Vision International, Doğu 

Timor Geçici Yönetimi 

a) UNDP, 

UNICEF, 

WFP, FAO, 

ILO, UNFPA 

b) DESA 

c) UNICEF 

d) FAO 

e) UNDP 

f) FAO 

24 Türkmenistan Ev Sahibi Toplumlar  ve 

Mülteciler için Üreme Sağlığı, 

Alt Yapı ve Sosyal Hizmetlerin 

Kalitesinin Yükseltilmesi 

Kasım 2006 – 

Aralık 2009 

Bakanlıklar, AIDS’in 

Önlenmesi ve Kontrolü Ulusal 

Tıp Merkezi, Yerel ve Alt 

Bölge Yönetimleri, CBO’lar 

UNHCR, 

UNFPA 

25 Özbekistan Aral Deniz Felaketinden 

Etkilenen Geçim Kaynaklarını 

Koruma 

Mart 2012 – 

Mart 2016 

Ulusal Bakanlıklar, 

Karakalpakistan Cumhuriyeti 

Bakanlar Konseyi, Uluslararası 

Aral Denizi Koruma Fonui 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları 

UNDP, 

WHO, 

UNFPA, 

UNV, 

UNESCO 

26 Vanuatu Vanuatu’da Doğal Felaketler ve 

İklim Değişikliğiyle Başa Çıkma 

ve Toplumun Dayanıklılığı 

Ağustos 2011 

– Temmuz 

2014 

İklim Değişikliği Ulusal 

Danışma Komitesi, Ulusal 

Bakanlıklar, İl Yönetimleri, 

Sivil Toplum Kuruluşları, 

Toplum Temelli Örgütler 

UNICEF, 

UNDP, FAO 

27 Vietnam a) Vietnam’da HIV’ın Önlenmesi 

için Sağlıklı Yaşam ve Hayat 

Bilgisi Eğitimi 

b) ) Kamboçya ve Vietnam’da 

Çocuk ve Kadın Ticaretinin 

Önlenmesi 

c) Ky Son Bölgesi Yerel Halkı 

içinEğitim ve Sağlık 

a) Ekim 2003 

– Aralık 2005 

b) Haziran 

2003 – Ekim 

2006 

c) Ocak 2003 

– Aralık 2004 

d) Haziran 

a) Eğitim Bakanlığı, Vietnam 

Kadınlar Birliği, Vietnam 

Gençlik Birliği 

b) Vietnam Kadınlar Birliği, 

Ulusal Bakanlıklar, Yerel 

Yönetimler, Yerel Sivil 

Toplum Kuruluşları 

c) Tarım ve Kırsal kalkınma 

a) UNICEF 

b) ILO 

c) UNODC 

d) UN-

HABITAT 

e) WHO 
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Hizmetlerinin Desteklenmesi 

d) Risk Altındaki Gençliği 

Destekleme: Gençler için Konut 

e) Vietnam ve Laos’ta Sağlık için 

Güvenlik Ağlarının Geliştirilmesi 

 

2002 – 

Temmuz 2004 

e) Temmuz 

2001 – 

Haziran2005 

Bakanlığı, Nge İl Komitesi 

d) Kokkyo naki Kodomotach 

e) Eğitim Kaynakları Kurumu, 

Vietnam Sağlık Güvencesi 

Ajansı 

Kaynak:  http://www.un.org/humansecurity/trust-fund 

Tablo 3: Ortadoğu  

 Ülke Proje Adı Proje Süresi Proje Ortakları Uygulayıcı 

1 Lübnan a) Mayından Etkilenen Toplumların Sosyal Ve 

Ekonomik Yönden Güçlendirilmesi: Güney 

Lübnan’da UXO ve Kara Mayınları 

Tehditlerinin Ortadan Kaldırılması ve 

Mayınsızlaştırma Sonrası Rehabilitasyon 

b) Güney Lübnan’da Mahkumların 

Rehabilitasyonu ve Topluma Kazandırılmaları 

a) Ağustos 2006 

– Aralık 2009 

b) Nisan 2004 – 

Aralık 2006 

a) Mayın Danışma 

Grubu 

b) Yerel Sivil Toplum 

Örgütleri ve Uzman 

Kuruluşlar 

a)UNMAS/UNOPS, UNDP 

b) UNDP 

2 Filistin a) Jordan Vadisi’ndeki Korunmaya Muhtaç, 

Kırsal ve Göçmen Toplulukların Sürdürülebilir 

Şekilde Güçlendirilmeleri ve Geçim 

Kaynaklarının Korunması 

b) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki 

Soyutlanmış ve Haklarından Mahrum Edilmiş 

Topluluklar 

a) Temmuz 

2010 – Haziran 

2013 

b) Nisan 2005 – 

Ekim 2007 

a) –  

b) Yerel ve 

Uluslararası Sivil 

Toplum Örgütleri, 

Yasal Yardım ve 

Danışmanlık için 

Kadın Merkezi 

a) FAO, UNESCO, 

UNRWA, UN Women 

b UNESCO, UNDP, 

UNIFEM, WHO, UNICEF, 

UNRWA, UNFPA 

Kaynak:  http://www.un.org/humansecurity/trust-fund 

Tablo 4: Avrupa 

 Ülke Proje Adı Proje Süresi Proje Ortakları Uygulayıcı 

1 Arnavutluk Arnavutluk’taki Korunmaya 

Muhtaç Azınlık Toplumları 

Güçlendirme 

Nisan 2010 – 

Nisan 2013 

- UNDP, UNFPA, 

UNICEF 

2 Belarus Belarus’un Çernobil 

Faciasından Etkilenen 

Bölgelerinde İnsan 

Güvenliğini Arttırma 

Kasım 2009 – 

Ekim 2012 

 UNDP, UNICEF, 

UNFPA 

3 Bosna 

Hersek 

a) Kanton 10’daki 

Toplumların İstikrara 

kavuşturulması için İnsan 

Güvenliği Uygulaması 

b) Yoksulluğun Azaltılması 

Yoluyla Toplumda Uzlaşma 

c) Bir arada Yaşama Hayali: 

Dağılmış Toplulukların 

Sürdürülebilir Şekilde Geri 

Dönüşü ve Yeniden 

Birleştirilmesi 

a) 2013 – 2016 

b) Temmuz 2007 

– Haziran 2010 

c) Ocak 2001 – 

Mart 2002 

a) Yerel Belediyeler, 

Sosyal refah Merkezleri, 

Kızıl Haç 

b) Ulusal ve Yerel 

Hükümet, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

c) Müzakere Programı, 

Harvard Hukuk Okulu, 

Fletcher Hukuk Okulu, 

Genesis; Oxfam Great 

Britain; Norwegian 

People’s Aid; Yerel ve 

Ulusal Sivil Toplum 

Kuruluşları 

a) UNDP, IOM, 

UNHCR, UNICEF 

b) UNDP, UNESCO 

c) UNHCR 

4 Kosova a) Kosova Vatandaşlarına 

Daha İyi Bir Gelecek İnşa 

Etme: Daha İyi Eğitim, Sağlık 

ve Sürdürülebilir Geçim 

Kaynakları için Koruma ve 

a) Haziran 2012 – 

Mayıs 2015 

b) Ekim 2008 – 

Nisan 2011 

c) Haziran 2003 – 

a) –  

b) Bakanlıklar, 

Belediyeler, Sivil Toplum 

Kuruluşları, İktisadi 

Danışma Merkezleri 

a) UNDP, UNICEF, 

UNFPA, WHO 

b)  UNDP, UNICEF, 

UNFPA, WHO, 

OHCHR, UNV 

http://www.un.org/humansecurity/trust-fund
http://www.un.org/humansecurity/trust-fund
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Çok Etnik Yapılı Ortaklık 

b) Bölgesel Kalkınma 

Programı: Mitrovica ve 

Zvecan’da Toplumun İstikrarı 

için Yerel Kalkınma 

c) Yasadışı Silah Geliştirme 

Kontrol Projesi 

d) Toplum Enformasyon 

Merkezleri 

e) Kosova Hastane 

Rehabilitasyon Programı 

f) Kosova’da İlköğretimin 

Kalitesini Yükseltme 

g) Kosova Barınma ve 

Elektrikleştirme Programı 

(HEIK) 

h) Drenica Atık Yönetimi 

Projesi 

i) UNMIK Azınlık Öğrenciler 

için Okul Servisleri 

j) Tuğla Fabrikasının 

Rehabilitasyonu 

k) Kosova Medya Merkezi 

l) Decani’de Okul 

Rehabilitasyonu 

Haziran 2006  

d) Ekim 2001 – 

Eylül 2002 

e) Ekim 2001 – 

Ekim 2002 

f) Mayıs 2000 – 

Aralık 2004 

g) Ağustos 2000 

– Kasım 2003 

h) Kasım 2000 – 

Ağustos 2003 

i) Kasım 2000 – 

Haziran 2003 

j) Kasım 2000 – 

Aralık 2002 

k) Ekim 2000 – 

Ocak 2001 

l) Kasım 1999 – 

Ağustos 2000 

c) Kosova Polis Servisi 

d) – 

e) WHO, Kosova Sağlık 

Bakanlığı 

f) Eğitim, Bilim ve 

Teknoloji Bakanlığı, 

Sağlık Bakanlığı, Çevre 

Bakanlığı, World Vision, 

CRS, Care International, 

EducAid, Kosova Kadın 

Forumu 

g) – 

h) – 

i) Eğitim Bilim ve 

Teknoloji Bakanlığı 

j) Kosova Güven Ajansı 

k) Avrupa Yayın Birliği 

l) Japonya Acil Sivil 

Toplum Kuruluşları, 

Kosova Barış Gücü 

(KFOR) 

c) UNDP 

d) UNMIK/DPI 

e) UNDP 

f) UNICEF 

g) UNDP 

h) UNMIK/UNOPS 

i) UNMIK/UNOPS 

j) UNMIK/UNOPS 

k) UNMIK/UNOPS 

l) UNICEF 

5 Moldova Moldova’da İnsan Kaçakçılığı 

ve Aile İçi Şiddet 

Mağdurlarını Koruma ve 

Güçlendirme 

Ekim 2008 – 

Aralık 2011 

IOM, OSCE, Ulusal 

Bakanlıklar, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Toplum emelli 

Organizasyonlar, Yerel 

Merciler 

UNDP, IOM, 

UNFPA 

6 Rusya a) Kuzey Ossetia-Alania’da 

Sürdürülebilir Entegrasyon ve 

İyileştirme 

b) Çeçenistan’da Okul 

Çocukları ve Eğitim 

Personelinin Bütünleşik 

Psikolojik, Pedagojik ve 

Mediko-Sosyal 

Rehabilitasyonu için Kapasite 

Geliştirme 

a) Kasım 2008 – 

Ekim 2011 

b) Mayıs 2006 – 

Mart 2009  

a) –  

b) Rusya Federasyonu ve 

Çeçen Cumhuriyeti Eğitim 

ve Bilim Bakanlıkları, 

Federal Eğitim Ajansı, 

Çeçen Cumhuriyeti Sağlık 

Bakanlığı, Akademik 

Kurumlar, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

a) UNDP, UNHCR, 

FAO, ILO 

b) UNESCO, WHO 

7 Sırbistan Güneybatı Sırbistan’da 

Korunmaya Muhtaç 

Topluluklar için İnsan 

Güvenliğini Arttırma 

Ekim 2012 – 

Ekim 2015 

Ulusal Bakanlıklar, Eşitliği 

Koruma Komiseri, 

Sırbistan Avrupa Birliği 

Entegrasyon Ofisi, Novi 

Pazar Belediyesi 

UNDP, UNFPA, 

UNOPS, WHO 

8 Ukrayna Çernobil Faciasından 

Etkilenen Topluluklara 

Yardım: Korkular, Problemler, 

Tehlikeler 

Mart 2004 – Mart 

2007  

Acil Durumlar Bakanlığı UNDP 

Kaynak:  http://www.un.org/humansecurity/trust-fund 

Tablo 5: Latin Amerika & Karayipler 

 Ülke Proje Adı Proje 

Süresi 

Proje Ortakları Uygulayıcı 

1 Barbados Karayipler Afet Acil Müdahale Ajansı 

Arama ve Kurtarma Kapasitesini 

Nisan 2003 

– Haziran 

Karayipler Afet Acil Müdahale 

Ajansı 

UNDP 

http://www.un.org/humansecurity/trust-fund
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Arttırma 2006 

2 Bolivya a) Dayanıklılık, Müdahale Kapasitesi 

ve Gıda Güvenliğine Destek Yoluyla 

Kırsal Toplulukların İnsan 

Güvenliğini Arttırma 

b) Ergenler için İnsan Güvenliği: 

Şiddete, Erken Hamileliğe, Anne 

Ölümlerine ve HIV/AIDS’e Karşı 

Güçlendirme ve Koruma 

a) Mart 

2012 – 

Mart 2014 

b) Temmuz 

2008 – 

Aralık 2010 

a) Ulusal Bakanlıklar, Belediye 

Yetkilileri, Yerel Verimlilik 

Dernekleri 

b) Sağlık ve Spor Bakanlığı, 

Eğitim Bakanlığı, Yerli Halklar 

Bakanlığı, Sürdürülebilir 

Kalkınma Bakanlığı, Sivil 

Toplum Kuruluşları, CSO’lar 

a) WFP, FAO, 

UNICEF 

b) UNICEF, UNFPA, 

PAHO/WHO 

3 Brezilya Sao Paulo Şehrinde Devlet 

Okullarında, Sağlık Kuruluşlarında ve 

Bütün Toplumda İnsani Eylemler 

Vasıtasıyla İnsan Güvenliğini 

Geliştirme 

Ağustos 

2008 – 

Temmuz 

2012 

- UNESCO, UNICEF, 

PAHO, UNFPA 

4 Kolombiya a) Soacha’da Bütüncül ve 

Sürdürülebilir Sosyal Koruma 

Sisteminin Geliştirilmesi Yoluyla 

İnsan Güvenliği Koşullarını 

İyileştirme 

b) Kolombiya’da Bütünleşik 

Kalkınma Programına Destek 

a) Mayıs 

2010 – 

Mayıs 2013 

b) Haziran 

2004 – 

Aralık 2005 

a) Sosyal Koruma Bakanlığı, 

Kolombiya Aile Refahı Enstitüsü, 

Belediyeler, Sivil Toplum 

Kuruluşları, CSO’lar 

b) - 

a) WHO/PAHO, 

OCHA, UNICEF, 

WFP, UNODC, 

UNIFEM, UNHCR, 

FAO 

b) UNHCR 

5 Kosta Rika Kosta Rika ve Panama’da Ngobe ve 

Bugle Geçici Göçmenlerinin İnsan 

Güvenliğini Arttırma Ortak Programı 

Nisan 2013 

– Mart 

2016 

Sağlık, Tarım, İş ve Sosyal Refah 

Bakanlıkları, Yerel Yerli Halk 

Dernekleri, Belediyeler 

IOM, UNFPA, 

UNICEF, UNDP 

6 Küba Küba Cumhuriyeti’nde 

STI/HIV/AIDS Kontrol ve Önleme 

Ulusal Programını Güçlendirme 

Ocak 2003 

– Aralık 

2005 

HIV/AIDS/STI Önleme Ulusal 

Merkezi 

UNDP 

7 Dominik 

Cumhuriyeti 

Dominik Cumhuriyeti’nde 

Korunmaya Muhtaç İnsanların Temel 

İhtiyaçlarının Tedariki ve Güvenli 

Dökümantasyonu Yoluyla İnsan 

Güvenliğini Arttırma 

Ekim 2012 

– Aralık 

2015 

ASCALA, World Vision, Save 

the Children, JRS, Ulusal 

Bakanlıklar 

UNHCR, UNICEF, 

UNDP 

8 Ekvador a) Ekvador’un Kuzey Sınır 

Bölgesinde İnsan Güvenliği 

Yaklaşımıyla Barış ve Kalkınma için 

Yerel Kapasitenin Arttırılması 

b) Kolombiya Savaşından Etkilenmiş 

Olan Ekvador’un Kuzey Sınırındaki 

Korunmaya Muhtaç Nüfusun 

Korunması için Bütünleşik Yaklaşım 

a) Ekim 

2013 – 

Ağustos 

2016 

b) Mayıs 

2006 – 

Nisan 2009 

a) Güvenlik Koordinasyon 

Bakanlığı, SECAP, INFA, Sağlık 

ve Eğitim Bakanlıkları, Yerel 

Yönetimler, CSO’lar 

b) Belediyeler, Dışişleri 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Sosyal ve Ekonomik Kaynaştırma 

Bakanlığı, Yerel Sivil Toplum 

Kuruluşları, CSO’lar 

a) UNDP, UNICEF, 

UNHCR, UNFPA, 

UNESCO, WFP 

b) UNICEF, WFP, 

UNHCR 

9 El Salvador Sonsonate Eyaletinin Üç 

Belediyesinde Barış İçinde Bir Arada 

yaşamayı Teşvik ederek ve 

Vatandaşların Güvenliğini Arttırarak 

İnsan Güvenliğinin Güçlendirilmesi 

Mart 2008 

– Haziran 

2011 

Kamu Güvenliği Konseyi, 

Belediyeler 

UNDP, UNICEF, 

WHO/PAHO   

10 Grenada Ivan ve Emily Kasırgalarının 

Ardından Grenada’da Geçim 

Kaynaklarının Yenilenmesi 

Kasım 

2007 – 

Nisan 2010 

Ulusal Bakanlıklar, Grenada 

Kızıl Haçı, GRENCODA,  

GRENSAVE, GRENED, ART, 

IAGDO, NADMA, Toplum 

Temelli Organizasyonlar 

UNDP, FAO, 

UNICEF, UNIFEM 

11 Guatemala Dry Corridor’da Yerleşik 

Poqomamların İnsan Güvenliğine Bir 

Tehdit Olarak Gıda Güvensizliği 

Temmuz 

2013 – 

Haziran 

2015  

Belediyeler ve Ulusal 

Bakanlıklar, Plan International, 

Sivil toplum Kuruluşları 

UNDP, FAO, PAHO 

12 Haiti Haiti’nin 8 Bölgesinde Kadınlar için 

Bütünleşik Üreme Sağlığı ve Acil 

Doğum Hizmetlerinin 

Güçlendirilmesi 

Mayıs 2001 

– Nisan 

2003  

Sağlık Bakanlığı, USAID, John 

Hopkins Üniversitesi 

UNFPA 

13 Honduras Honduras İnsan Güvenliğine Destek 

Ortak Programı 

Ağustos 

2006 – 

Şubat 2010 

Belediyeler, Hükümet Kurumları 

ve Sivil Toplum Örgütleri 

UNDP, UNICEF, 

FAO, UNHCR, 

PAHO, UNFPA 

14 Meksika Savunmasız Mültecilerin Geçişi 

Sırasında Korunmaları için Hükümet 

Kurumları ve Sivil toplumun 

Ocak 2013 

– Aralık 

2015 

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, 

Mültecilere Yardım Komisyonu, 

Ulusal Göç Enstitüsü, Göçmen 

 IOM, UNDP, 

UNHCR, UNFPA, 

UNODC 
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Güçlendirilmesine Destek Muhafazalar, CSO’lar  

15 Nikaragua Alto Wanke Bocay Nikaragua’da 

İnsan Güvensizliğinin Azaltılması: Bir 

Bütünleşik, Multi-sektörel ve 

Kültürlerarası İnsan Güvenliği 

Müdahalesi 

Ağustos 

2012 – 

Temmuz 

2015 

Ulusal Bakanlıklar, Yerel 

Yönetimler, Yerel CBO'lar, 

Ulusal Adalet ve Güvenlik 

Daireleri, Ulusal anne Barınma 

Evleri Ağı, JICA 

UNDP, UNFPA, FAO, 

UNICEF, IOM 

16 Panama Kosta Rika ve Panama’da Ngobe ve 

Bugle Geçici Göçmenlerinin İnsan 

Güvenliğini Arttırma Ortak Programı 

Nisan 2013 

– Mart 

2016 

Sağlık, Tarım, İş ve Sosyal Refah 

Bakanlıkları, Yerel Yerli Halk 

Dernekleri, Belediyeler 

IOM, UNFPA, 

UNICEF, UNDP 

17 Paraguay Paraguayan Chaco Merkez 

Belediyelerinde İnsan Güvenliğini 

Güçlendirme 

Ekim 2014 

– Eylül 

2016 

- UNDP; FAO; PAHO 

18 Peru a) Peru’da Barış İçinde Bir Arada 

Yaşamayı Teşvik Ederek Toplumun 

Dayanıklılığını ve İnsan Güvenliğini 

Arttırma 

b) Tek Fırsat: Peru’da Kadın ve 

Çocukların Kalkınması için İnsan 

Güvenliği 

c) Peru’da Ulusal Felaketler: Zararın 

Azaltılmasından Risk Yönetimi ve 

Önlemeye, 

d) Anne Sağlığı ve Erken Çocukluk 

Dönemi Gelişimi 

a) Mart 

2014 – 

Şubat 2017 

b) Ocak 

2007 – 

Eylül 2010 

c) Haziran 

2006 – 

Mart 2009 

d) Mayıs 

2002 – 

Nisan 2004 

a) Adalet, Eğitim ve Sağlık 

Bakanlıkları, Ulusal Polis, 

Bölgesel Yönetim, Trujillo 

Belediyesi, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

b) –  

c) Sivil Savunma Bölge 

Komiteleri, Belediyeler, Bölgesel 

Merciler, Dernek Ağları ve Sivil 

Toplum Kuruluşları 

d) Sağlık Bakanlığı, Eğitim 

Bakanlığı, Kadın ve İnsan 

Kalkınma Bakanlığı 

a) UNODC, UNDP, 

UNFPA, UNLIREC, 

PAHO 

b) UNICEF, PAHO, 

UNFPA 

c) FAO, WFP, 

UNICEF, PAHO, 

UNDP  

d) UNICEF 

19 Surinam Surinam’da Üreme Sağlığı Dönüşümü Haziran 

2002 – 

Mayıs 2005 

Stitchting Lobi, Sivil Toplum 

Kuruluşları 

PAHO/WHO 

20 Trinidad ve 

Tobago 

Trinidad ve Tobago’da HIV/AIDS ile 

Yaşayan İnsanlarla Duyarlılık 

Geliştirme, Eğitim ve Ağ Kurma 

Haziran 

2001 – 

Mayıs 2004 

Trinidad ve Tobago HIV/AIDS 

Birliği 

UNDP 

Kaynak:  http://www.un.org/humansecurity/trust-fund 

Tablo 6: Küresel ve Bölgesel Projeler 

 Ölçek Proje Adı Proje 

Süresi 

Proje Ortakları Uygulayıcı 

1 Küresel 

Projeler 

a) Küresel Yayına Beş Televizyon 

Sunumu Hazırlamak için BM 

Televizyonu ve İnsan Güvenliği Birimi 

Arasında Ortaklık Oluşturma 

b) Seçilmiş Ulusal Kalkınma Projeleri 

için İnsan Güvenliği Bağışları 

c) İnsan Güvenliğinin Bölgesel 

Dinamikleri: Küresel Güney ile BM 

Diyaloğu 

d) Nijerya, Pakistan ve Mali’de Gebelik 

Fistülünün Önlenmesi ve Tedavisi için 

Kapasite Geliştirme 

e) Birleşik Bölgesel Enformasyon Ağı ( 

IRIN) : Afganistan, Angola, Burundi, 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine, 

Liberya, Sierra Leone, Somali, Sudan 

ve Uganda’da İleri Radyo Projesi 

f) HIV/AIDS Kapsamında Cinsiyet 

Eşitliği Yoluyla İnsan Güvenliğini 

Güçlendirme 

g) Politika Geliştirme için İnsan 

Güvenliği Araştırması 

h) Bir Arada Yaşama Hayali: Bosna ve 

Ruanda’da Dağılmış Toplulukların 

Sürdürülebilir Şekilde Geri Dönüşü ve 

Yeniden Birleştirilmesi 

a) Ağustos 

2014 – 

Temmuz 

2015 

b) Ocak 

2008 – 

Aralık 2012 

c) Mayıs 

2005 – 

Nisan 2007  

d) Ocak 

2005 – 

Aralık 2010 

e) Ocak 

2003 – 

Aralık 2004 

f) Ekim 

2002 – 

Mart 2006   

g) Kasım 

2001 – 

Haziran 

2003  

h) Ocak 

2001 – 

Mart 2002 

a) –  

b) –  

c) Cairo Amerikan Üniversitesi, 

Yohanesburg Withwatersrand 

Üniversitesi, Pekin Üniversitesi, Yeni 

Delhi Jawaharlal Nehru Üniversitesi, 

Meksika Ulusal Üniversitesi 

d) Ulusal Bakanlıklar, Ulusal Bölgesel 

Hastaneler, IAMANEH Suisse, Bendaki 

Association, Delta Survive 

e) Özel ve Devlete Ait Radyo 

İstasyonları, Yerel Medya, Yerel Sivil 

Toplum Kuruluşları 

f) Ulusal Bakanlıklar, Ulusal ve Yerel 

Sivil Toplum Kuruluşları, Kadın Grupları 

g) Akademik Kurumlar 

h) Müzakere Programı, Harvard Hukuk 

Okulu, Fletcher Hukuk Okulu, Oxfam 

Great Britain, Norwegian People’s Aid, 

Ulusal ve Yerel Sivil Toplum Kuruluşları 

a) DPI 

b) UNDP 

c) DPA 

d) UNICEF 

e) OCHA 

f) UNIFEN 

g) UNDP 

h) UNHCR 

http://www.un.org/humansecurity/trust-fund
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2 Bölgesel 

Projeler 

a) Afrika’da İnsan Güvenliği: 

Sürdürülebilir Barış ve Kalkınmayı 

İlerletmek için Değerlendirme ve 

Kapasite Geliştirme 

b) Latin Amerika’da İnsan Güvenliğini 

İlerletme ve Geliştirme 

c) Çernobil Faciasından Etkilenen 

Bölgelerdeki Bireyler ve Toplumlar için 

Yöresel Tanıtım Yoluyla İnsan 

Güvenliği 

d) Arap Bölgesinde İnsan Güvenliği 

e) Afrika Milenyum Köy Girişimleri 

f) Orta Amerika’da Sosyal Risk 

Grubundaki Kadın ve Ergenleri 

Güçlendirme 

g) Orta Asya’da İnsan Güvenliği için 

Bölgesel İşbirliği Raporu 

h) Endonezya, Hindistan, Fiji ve 

Özbekistan’da Okul Çocuklarının 

Depremden Görebilecekleri Zararların 

Azaltılması 

i) Afrika’da Yoksulluğun Azaltılması 

için Enerji: Burkina Faso, Gana, Gine 

ve Senegal’de Çok Fonksiyonlu 

Platformların Kullanımıyla Kırsal 

Kalkınmanın Canlandırılması 

j) Her Çocuk Aile İçinde Büyüme 

Hakkına Sahiptir: Kazakistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan 

ve Özbekistan 

k) Ergen Kızlar ve HIV/AIDS: Güney 

Asya’da Mücadelenin Güçlendirilmesi 

l) İnsanlık Onuru Girişimi: Kamboçya, 

Endonezya, Laos, Tayland ve 

Vietnam’da Bir Kalkınma Aracı Olarak 

toplum Temelli Güvenlik Ağları 

m) Asya Pasifik Bölgesi için Bölgesel 

Acil Durum Eğitim Programı 

n) Güney Pasifik Adalarında Üreme 

Sağlığı Hizmetleri ve Enformasyonun 

Güçlendirilmesi 

a) Mayıs 

2013 – 

Nisan 2015 

b) Nisan 

2010 – 

Aralık 2012 

c) Ocak 

2009 – 

Eylül 2013 

d) Temmuz 

2007 – 

Haziran 

2010 

e) Mart 

2006 – 

Haziran 

2011 

f) Temmuz 

2005 – 

Aralık 2007 

g) Haziran 

2005 – 

Mayıs 2006 

h) Aralık 

2004 – 

Aralık 2009 

i) Eylül 

2004 – 

Aralık 2008  

j) Ağustos 

2004 – 

Temmuz 

2007 

k) Şubat 

2003 – 

Haziran 

2006  

l) Eylül 

2002 – 

Aralık 2003 

m) Nisan 

2001 – 

Aralık 2005 

n) Nisan 

2001 – 

Mart 2005  

a) – 

b) –  

c) –  

d) –  

e) Kolombiya Yer Bilimleri Enstitüsü, 

BM Kuruluşları, Ulusal Bakanlıklar, 

Yerel ve Uluslararası Sivil Toplum 

Örgütleri, Yardım Kuruluşları, Akademik 

Kurumlar,  Dünya Tarımsal Ormancılık 

Merkezi 

f) Hükümet Kurumları, Ulusal ve 

Bölgesel Sivil Toplum Örgütleri, Ulusal 

ve Bölgesel Kuruluşlar 

g) Asya kalkınma Bankası, Dünya 

Bankası 

h) UNCRD, Ulusal Bakanlıklar 

i) KITE, ENDA 

j) Ulusal Bakanlıklar, Sivil Toplum, JICA 

k) SAARC, Ulusal Hükümetler, Toplum 

Temelli Kuruluşlar 

l) – 

m) Sivil Toplum Kuruluşları, JICA, 

Nippon Vakfı 

n) WHO, Ulusal Sağlık Bakanlıkları, 

Güney Pasifik Üniversitesi 

a) 

DESA/UNCRD 

b) UNDP 

c) UNDP, IAEA, 

WHO, UNICEF 

d) UNESCO 

e) UNDP 

f) UNIFEM 

g) UNDP 

h) DESA 

i) UNDP, UNOPS 

j) UNICEF 

k) UNDP, 

UNIFEM 

l) ESCAP 

m) UNHCR 

n) UNFPA 

 

 

SONUÇ 

1945 yılında kurulduğundan bu yana, BM Şartı’nda belirtildiği üzere, temel amacı uluslararası 

ilişkilerde barış ve güvenliği sağlamak olan BM’nin yeterlilikleri sorgulanmış ya da başka bir 

ifadeyle yetersizlikleri irdelenir olmuştur. Soğuk Savaş sonrasında büyük bir ivme kazanan 

küreselleşme olgusu ile de BM’nin bu zorlu süreci yoğunlaşarak devam etmiştir. Ne var ki 

BM’nin sahip olduğu misyon ve vizyona sahip başka bir uluslararası örgütün varlığından söz 

etmek güçtür. Bu anlamda gerçekleştirilmesi bir ütopyadan ötede geçecekse uluslararası 

politikada barış ve güvenliği sağlamak, en azından oransal olarak buna yaklaşmak, ancak BM 

potansiyelinde bir örgütün gerçekleştirebileceği bir düşüncedir. Bunun yanında BM, özellikle 

Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan toplumsal sorunlar karşısında farkındalık yaratıcı bir rol 
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üstlenmekte ve bu sorunları uluslararası platforma taşımaktadır. Bu anlamda yeterlilikleri 

sorgulanıyor olsa da BM’nin toplumsal sorunlar karşısında evrensel değerler oluşturma ve bu 

anlamda çözüm üretme noktasında çok önemli bir kurum olduğu tartışmasızdır.  

Uluslararası barışa giden yolda bir araç olarak insan güvenliği yaklaşımı, pozitif anlamda 

analizi güç bir genişliğe ulaşmış olsa da BM’nin bu noktada attığı en önemli adımlardan 

birisidir denilebilir. Ne var ki devletlerden müteşekkil bir örgütün devletin de sorgulandığı bir 

güvenlik anlayışı içerisinde eşit, adil, doğru zamanlı ve katılımlı özetle işlevsel uygulamalar 

gerçekleştirmesinin güvenilirliği ya da gerçekliği, BM yapısal bir dönüşüm geçirmediği 

sürece tartışılır olacaktır. 

Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu bugüne kadar 221 proje gerçekleştirmiştir. 

Bu projelerin hepsi isimlerinden yola çıkılarak incelediklerinde, insan güvenliğinin gidermeye 

çalıştığı güvensizlik unsurlarına karşı oluşturulmuş birer mücadeleyi simgelemektedir. Ancak 

çalışmanın başında da belirtildiği gibi bu projelerin her birinin gerçekleştirildikleri toplumun 

yapısı, siyasi durumu ve bu siyasi duruma uluslararası sistemin diğer aktörlerinin etkililiği 

ilişkiselliğinde değerlendirilmesi, BM’nin insan güvenliğinin uygulama boyutuna ilişkin 

yeterliliğinin sınanması için elzemdir. Zira yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere UNTFHS 

en çok proje gerçekleştirdiği ülke Kosova’dır. Kosova İç Savaşı’nın insan güvenliğine yönelik 

bir ok tehdidi barındığı ve birçok insanı bunlara karşı savunmasız bıraktığı açıktır. Ancak yine 

Soğuk Savaş sonrasında insan güvenliğine yönelik tehditlerin en yoğun olarak bulunduğu 

Ortadoğu Bölgesi’nde yalnızca 4 adet proje gerçekleştirilmiş olması, kıyasla düşünüldüğünde, 

konu ile ilgili bundan sonra yapılacak çalışmaların denence noktası olabilecek ölçüde dikkat 

çekicidir.  
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ÖZET: Dünya üzerinde yapılan ticaret göz önünde bulundurulacak olursa, denizyolu taşımacılığı ile 

yapılan ticaretin oranı çok yüksektir. Günden güne artan ticaret ile denizyolu taşımacılığının önemi, 

riskleri ve maruz kalacağı tehditler de artmaktadır. Deniz taşımacılığının ana hedefi emniyetli, güvenli 

ve çevreye duyarlı seyir yapmaktır. Bu çalışmada denizyolu taşımacılığında yapılan her türlü yasadışı 

faaliyet, çevresel duyarsızlıklar ve dünya ticaret filosuna yönelik haydutluklar incelenmektedir. 

Çalışmanın son bölümünde Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlemlenmesine 

dair 1988 SUA sözleşmesi ve 2005 Ek Protokolü, çevre kirliliğinden dolayı denizcilik şirketlerine 

verilen cezalar, gemilerde tespit edilen kaçakçılık örnekleri, deniz haydutluğuyla ilgili olaylar ve 

mücadele yöntemleri açıklanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Deniz taşımacılığı, suç ve şiddet, korsanlık, kaçakçılık. 

 

CRIME AND VIOLANCE IN MARITIME TRANSPORTATION 

 

ABSTRACT: If we take into consideration trade over world, the rate of maritime transport is very 

high. The increase in trade day by day, importance and risks of maritime transportation and threat 

exposed to it are definitely increasing. Main objectives of maritime transportation are doing safe, 

secure and environmentally sensitive navigation. In this study all kinds of illegal action, environmental 

insensitiveness and maritime piracy against world maritime fleet are observed. In the last part of study, 

1988 Convention on the Supression of Unlawful Acts Against the Safety Maritime Navigation (SUA) 

and 2005 Protocol, fines giving to maritime companies because of marine pollution, detected 

smuggling examples on ships, maritime piracy events and fighting methods against it are explained.  

Key Words: Maritime transportation, crime and violence, piracy, smuggling. 
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GİRİŞ  

Bu çalışmada artan deniz ticaretiyle gemilerin maruz kaldığı riskler, gemi kaynaklı riskler ve 

gemi vasıtasıyla yapılan yasal olmayan işler anlatılmaya çalışılmaktadır. Öncelikle Yasadışı 

Göç ve İnsan Kaçakçılığı olayının tarifi, güzergahlarıyla beraber açıklanıp ülkemizin özel 

konumundan kaynaklı maruz kaldığı göç akını ve bu yolda yaşanan insani kayıplar sayılarla 

sunulmaya çalışılmıştır. Gemi kaynaklı kirliliklerin neler olabileceği sıralanmış olup kanun 

çerçevesinde verilen ceza oranları belirtilmiştir. Deniz haydutluğu ve korsanlık terimlerinin 

tanımı yapılmış ve dünya deniz ticaret filosuna yapılan deniz haydutluğu ile ilgili sık yaşanan 

yerler harita üzerinde işaretlenmiştir. Bununla mücadele yöntemleri sunulmuştur. SUA 1998 

ve 2005 Ek Protokolü temel hatlarıyla açıklanmıştır.Gemilerle yapılan kaçakçılık türleri ve 

örnekleri gösterilmiştir. 

1. DENİZYOLUYLA İŞLENEN SUÇLAR  

Denizyoluyla işlenen suçları, yasadışı göç ve insan kaçakçılığı, gemi kaynaklı çevre kirliliği, 

akaryakıt ve mal kaçakçılığı ile korsanlık faaliyetleri olarak toplamak mümkündür. 

1.1. Yasadışı Göç ve İnsan Kaçakçılığı  

Yasadışı göç; insanların yurtlarından evlerinden ayrılarak daha güvenli ve refah içinde 

yaşamak gibi insani nedenlerle kanundışı yollarla bir ülkeye veya ülkelere göç etmesi ya da 

ettirilmesidir. 

Günümüzde ülkeler ve bölgeler arası büyük gelir ve refah düzeyi farklılıkları ile artan iç savaş 

ve bundan etkilenen insanların sayısının günden güne çoğalmasıyla dünya üzerinde yapılan 

yasadışı göç olayları da buna parallel olarak artmaktadır.Yasadışı göç yollarının rotaları fakir 

ülke ve bölgelerden zengin ülke ve bölgelere doğrudur. Bu yollar genellikle başta Afganistan, 

Pakistan, İran, Bangladeş, Ortadoğu, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden özellikle Kuzey ve 

Orta Avrupa ülkelerine, Orta ve Güney Amerika ülkelerinden Kuzey Amerika ülkelerine ve 

son olarak Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinden Avustralya ve Avrupa’ ya yapılmaktadır. 
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                        Şekil 1: Yasadışı Göç Güzergahları (UNODC). 

 

Ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle Avrupaya yapılan yasadışı göç yollarının kesiştiği kavşak 

üzerinde olması hem bir geçiş ülkesi hem de refah seviyesindeki artış ile göçmenlerin 

yerleşmek istedikleri ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizin yakın ve uzak komşularındaki 

savaşlar ve insani dramlardan dolayı, ülkemize mülteci ve yasadışı göç akınları ciddi 

oranlarda artmış olup deniz yoluyla yapılan yasadışı göç olaylarında patlama meydana 

gelmiştir.Bir süre Türkiyede ikamet eden yasadışı göçmenler denizyoluyla başta Yunanistana 

ve İtalyaya götürülüp buralardan Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerine gitme umudu 

taşımaktadır.Bu kapsamda yasadışı göçmenlerin çoğunluğu denizde Sahil güvenlik 

birimlerimiz tarafından yakalanmakta olup, bir kısmı ise uygunsuz tekne ve ekipmanla 

denizde batıp kaybolmakta, yapılan ihbarlarla arama kurtarma faaliyetleriyle kurtarılmaktadır. 

Denizden yapılan yasadışı göç olaylarının bir deniz güvenliği ihlali olması ve genellikle bir 

deniz arama kurtarma olayına dönüşmesi nedeni ile deniz güvenliği, denizden yasadışı göç ve 

deniz arama kurtarma kavramlarının doğru bir şekilde ortaya konması ve birbirleri ile 

ilişkisinin belirlenmesi yasadışı göç konusunda alınacak tedbirler açısından da ayrıca önem 

arzetmektedir (Ataseven, 2014). 
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Şekil 2: Boğularak Ölen Göçmen Sayısı (sputniknews.com, 2015). 

 

1.2. Gemi Kaynaklı Çevre Kirliliği  

Türkiye, Çanakkale ve İstanbul boğazlarıyla deniz ulaştırması açısından dünyanın önemli 

geçiş bölgeleri arasındadır.Boğazlardaki yoğun deniz trafiği sebebiyle insan yoğunluğunun 

fazla olduğu bölgelerde ciddi çevresel riskler oluşmaktadır. 

Bu riskler şu şekilde sıralanabilir; Gemilerin sintine, balast veya tank yıkama gibi 

operasyonlarla kirli sularını veya deniz canlılarını etkileyecek suları denize boşaltmaları, 

gemilerin yasal veya yasal olmayan yollarla taşıdıkları tehlikeleri atıkların denize boşaltması,  

herhangi bir kaza durumunda denize petrol veya diğer zararlı sıvıların yayılması 

Gemilerden ve diğer deniz araçlarından denizlerin kirliliğine yol açan maddeler, uluslararası 

sözleşmeler ve deniz kirliliğini önleme kuralları gözönüne alınarak, aşağıdaki başlıklar altında 

toplanabilir. 

Kütle halinde taşınan zehirli sıvı maddeler, paket halinde veya taşınabilir tanklarda, yük 

konteynerlerinde, petrol ürünleri ve türevleri, radyoaktif maddeler, vagon veya kamyonlu  

tanklarda taşınan zararlı maddeler, gemilerin sintine, balast ve tank yıkama suları, gemi 

kaynaklı evsel atık sular (tuvalet, lavabo, duş ve mutfaklardan gelen sular)ve gemilerin 

çöpleri. 

Ayrıca gemilerin limanlarda yükleme ve boşaltma işlemleri ve temizlik işlemleri sırasında 

meydana gelen kirlilik en önemli kirlilik konularından birini teşkil etmektedir. Özellikle 

petrol tanklarının yıkanması sırasında ortaya çıkan kirlilik büyük problem oluşturmaktadır. 

Gemilerin sintine sularını denizlere basmaları, gemilerdeki diğer pis suların ve ambar 

temizleme işlemi sırasında çıkarılan çöp ve atıkların denizlere atılması, kirli balast sularının 

denize verilmesi, gemilerin gaz_free işlemlerinden kaynaklanan kirliliklerin verilmesi 
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denizlerin kirlenmesine neden olmaktadır. Diğer yandan ham petrol ve petrol ürünleri, LNG 

veya LPG ile kimyasal yükler ve benzeri yükleri taşıyan gemiler Boğazlarımızda önemli 

ölçüde çevre kirliliği yanında, can ve mal güvenliklerini de tehlikeye sokmaktadır (Url-1, 

2016). 

1.3. Gemilerde Tespit Edilen Kaçakçılık Türleri  

Ülkemiz kıtalaraarası ticaret yolları üzerinde olması dolayısıyla kaçak olarak taşınan çok 

farklı türde eşyanın da geçişine sahne olmaktadır.  

Petrol ürünleri kaçakçılığında kullanılan bazı yöntemler arasında çift liman ve gümrüklere 

yapılan eksik beyan sayılabilir. Çift liman yönteminde, bir bölgeye indirilmek üzere alınan 

yakıt başka bir bölgede boşaltılmakta, aynı gemiye açıkta tekrar kaçak akaryakıt doldurularak, 

sanki kalkış limanından varış limanına geliyor gibi bir işlemle yakıt taşınarak, önemli 

miktarlarda akaryakıt kaçak olarak yurda sokulmaktadır. Gümrüklere yapılan eksik beyanda 

ise, ithalat aşamasında gümrüklere gemide bulunan akaryakıt miktarından çok daha az beyan 

verilerek ithalat işlemi tamamlanmaktadır. Böylece beyan edilenden çok daha fazla akaryakıt 

yurda sokulmakta ve kaçak olarak satılmaktadır.  

Gemilerle yurtdışından denizyoluyla bazı uygun alanlarda kaçak olarak karaya indirilen 

akaryakıt piyasaya sokularak ucuz fiyat ve uzun vadeler ile satılmaktadır.  

Bir başka kaçakçılık yöntemi, ihraç veya özel amaçlı kullanılması gereken vergisiz akaryakıt 

veya LPG’nin kaçak olarak yurt içinde pazarlanması gösterilebilir.  

Türkiye karasularında yaklaşık 800.000 ton/yıl seviyesinde transit/vergisiz deniz yakıtı 

(bunker) işlem görmektedir. Bu miktarın önemli bir kısmının yurt dışına giden yabancı 

gemilere yüklenmiş gibi işlem gördüğü halde küçük kabotaj / kara sularımızda çalışan tekne, 

motor ve diğer deniz vasıtalarına satıldığı ve bir kısmının da karaya çıkarıldığı bilinmektedir. 

İlan edilen ÖTV’siz (özel tüketim vergisiz) deniz yakıtı sistemine rağmen vergi kayıt 

düzenine girmek istemeyen deniz vasıtası sahipleri transit amaçlı yakıtları kayıt dışı 

kullanmayı tercih etmektedirler.  

Deniz ulaşım araçlarına satılmakta olan ÖTV’siz Deniz Yakıtları amacı doğrultusunda 

kullanılmayarak tekrar karada satılmaktadır. Marmara, Akdeniz  ve Karadenizdeki balıkçı 

tekneklerine ve küçük şileplere verilen ÖTV’siz motorin’in  bir kısmı tekrar karaya dönüş 

yapmakta ve ucuz fiyatlarlarla yeniden satılmaktadır (Url-2, 2016). 

Gemilerle yapılan akaryakıt kaçakçılıklarında, gemide başka amaçlarla bulunan pik tanklar, 

koferdamlar gibi akaryakıt tankı olmayan tanklar kullanılabilmektedir.  

Akaryakıt haricinde gemilerle uyuşturucu, kaçak sigara gibi kaçak yüklerin taşındığı da 

bilinmektedir. 
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1.4. Dünya Ticaret Filosuna Yönelik Haydutluklar  

Deniz ve sahillerdeki yasadışı faaliyetler olan deniz haydutluğu (pirata) ve korsanlık 

(corsario) kavramlarının iki ayrı kavram olarak incelenmesi gerektiğidir. Korsan bir bayrak 

altında, belirli bir birliğe ve otoriteye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren, deniz haydutu ise 

hiçbir birliğe tabi olmadan, düzenli bir siyasi teşkilata dahil bulunmayan, sadece yerel olarak 

ve sadece küçük çaplı deniz yağmalarıyla hayatını sürdüren kişidir. Kısaca, korsanlık, 

arkasında bir devletin bulunduğu ve onun hoşgörüsüyle, başka bir devletin/devletlerin 

gemilerine karşı denizde yapılan haksız kazancı sağlayıcı eylemleri yapanlar için kullanılır. 

Korsan gemisi, bir savaş durumunda, düşman ticaret gemilerine saldırmak, ele geçirmek ve 

yüklerine de el koymak üzere bağlı bulunduğu savaşan tarafça özel olarak yetkilendirilmiş bir 

ticaret gemisi idi. Korsanlık daha çok devletlerarası savaşın bir çeşidi veya bir cephesi olup 

1856 Paris Konferansı ile yasaklanmıştır (Ece & Meray, 1975). 

Deniz haydutu ise denizlerde faaliyet gösteren silahlı bir soyguncuyu ifade etmektedir. Deniz 

haydutları, gemi kaçırma yoluyla kişisel maddi kazanç elde etmeye çalışmakta, dolaylı olarak 

da deniz ticaretini engellemektedirler. Temel amaç, ele geçirdikleri gemi, bu gemide bulunan 

değerli yük, mürettebat ve yolcular karşılığında fidye elde etmektir. Bugün deniz haydutluğu, 

tüm ülkelerde evrensel yargı yetkisine konu olan uluslararası suçlar arasındadır (Brownlie, 

2003). 

Dünyada bu eylemlerin en sık yaşandığı yerler: Güneydoğu Asya (Bangladeş, Endonezya, 

Malaka Boğazı, Singapur Boğazı, Güney Ҫin Denizi), Afrika (Aden Kőrfezi, Batı Afrika, 

Somali kıyıları), Güney Amerika ve Karayip Denizi’ dir ( Haiti, Jamaika, Peru). 

Şekil 3 :Deniz Haydutluğu ile ilgili UNOSAT Küresel Raporu 
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Bazı kıyı devletlerinin karasularının güvenliğini sağlayamamaları, kargo gemilerinin 

mürettebatının sayıca az ve silahsız oluşu, büyük ticaret gemilerinin düşük hızda seyretmeleri 

ve manevra kabiliyetlerinin az oluşu gibi etkenler günümüzde korsan faaliyetlerinin artmasına 

yol açmaktadır. Ancak, Somali bölgesindeki deniz haydutluğunun birinci nedeni, bugün 

ülkenin kıyıları ve karasularında otorite ve gücünü gösterecek güçlü ve etkin bir hükümetin 

olmayışıdır (Alagöz, 2009). 

2. DENİZCİLİKLE İLGİLİ SUÇLARLA MÜCADELE  

2.1. Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme 

(SUA 1998) ve 2005 Ek Protokolü 

BMDHS’ndeki boşlukların doldurulmasını amaçlayan SUA 1998 Sözleşmesi, Akdeniz’de 

İtalyan yolcu gemisi Achille Lauro17’nun Filistin Kurtuluş Örgütü’ne bağlı militanlarca 

kaçırılması olayından sonra devletlerin denizde meydana gelebilecek terörizm olaylarına 

uygulanacak bir uluslararası hukuk düzenlemesi bulunmaması sebebiyle 1988 yılında 

Roma’da düzenlenen diplomatik konferansta kabul edilerek 1992 yılında IMO tarafından 

yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmenin temel hedefi denizde siyasi amaçlarla işlenen şiddet 

olayları ile mücadele etmektir fakat sözleşme şiddet içeren tüm deniz olaylarını kapsaması 

sebebiyle deniz haydutluğu eylemlerini de çatısı altına almaktadır (Nur, 2014).  

SUA 2005 Protokolü'nde suç kavramına eklemeler yapılmış ve yeni suç tipleri ihdas 

edilmiştir. Protokol'de belirtilen suçlar, ancak özel kasıtla işlenebilir. Buradaki özel kasıt ise 

"terör kastı"dır. Protokol'de taksirli sorumluluğa ise yer verilmemiştir. Yine Protokol ile tüzel 

kişiler için idarî, hukukî ve cezaî sorumluluk ile şüpheli durumlarda taraflarla işbirliği ve açık 

yetkilendirme müessesesi getirilmiştir (http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/). 

Diğer yandan Protokol ile suç işlenme ihtimalinin bulunduğu ya da işlendiği durumlarda 

taraf gemilerine çıkılabilmesine ilişkin taraf devletlere yetki verilmiş, kitle imha silahlarının 

deniz yoluyla naklinin önlenmesi için ağır cezalar konulması talep edilmiştir. Suçluların 

iadesi ile ilgili istisnai düzenlemeler yapılmıştır (Kenan, 2005). 

2005 Protokolü'ndeki suç tipleri genel olarak; geminin seyir güvenliğinin tehditle tehlikeye 

sokulması; işlenen fiilin toplumu yıldırmak, hükümet veya uluslararası örgütü zorlamak; 

Biyolojik Kimyasal Nükleer (BKN) silahı kullanarak ölüm, yaralanma ve zarara sebebiyet 

vermek; Petrol, sıvılaştırılmış gaz ya da zararlı maddeyi kullanarak ölüm, yaralanma ve zarara 

sebebiyet vermek; BKN (Biyolojik, Kimyasal, Nükleer) silahının tasarlanmasına, üretilmesine 

veya dağıtılmasına önemli ölçüde katkıda bulunan teçhizat, malzeme, yazılım, teknolojinin 

taşınması; terörist faaliyetlerle bir suçlunun gemide bilerek taşınması; terörist faaliyetlerle 

örgüt kurma, yönetme, terörist faaliyetleri pekiştirmek, bu faaliyetlere katkıda bulunmak 

şeklinde sayılmaktadır (Kurt, 2014). 
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2.2. Deniz Kirliliği Sebebiyle Denizcilik Şirketlerine Verilen Cezalar  

Gemiler ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirirken, bir takım girdileri kullanırken, çevre için 

zararlı bazı çıktılar meydana getirmektedir. Deniz kirlililiğinin önlenmesine yönelik olarak 

Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından çıkarılan ve Türkiye tarafından da onaylanmış 

olan MARPOL Sözleşmesi, gemilerden kaynaklanan farklı kirletici ürünlerle ilgili kuralları 

ihtiva etmektedir. 

Şekil 3: Gemilerin yarattığı kirlilikler (Url-4). 

 

Gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği durumlarında, TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından, 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca gemi türü ve tonajına uygun olarak idari para 

cezaları verilmektedir.  

İlgili kanun uyarınca, Çevre Kanununda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak 

ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki 

alanlarında ve bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile 

akarsularda; petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, 

yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar 

için gros ton başına 40 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara, bu miktar 

ve ilave her gros ton başına 10 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki 

miktarlar ve ilave  her gros ton başına 100 Kuruş, kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden; bin 

(dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 30 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros 
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ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 6 Türk Lirası, beşbin gros tondan 

fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 100 Kuruş, petrol türevleri 

(sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer 

deniz vasıtalarından; bin gros tona kadar olanlar için gros ton başına 20 Türk Lirası, bin ilâ 

beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 4 Türk Lirası, 

beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 100 

Kuruş, katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz 

araçlarından; bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına 10 Türk Lirası, bin ilâ 

beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına 2 Türk Lirası, 

beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına 40 

Kuruş idarî para cezası verilir.  

Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı durumunda uygulanacak idarî para cezaları, yukarıdaki 1 

nolu paragrafın (a) ve (c) bentlerinde yer alan petrol ve türevleri kategorisi esas alınarak on 

katı  verilir. Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya deniz aracının kendi imkânları ile 

neden olduğu kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, idarî para cezası 1/3 oranında 

uygulanır. Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat 

gösterilmemesi halinde, gemiler ve götürülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman 

yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir. Banka teminat mektubu 

veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı tarafından düzenlenecek teminat mektubu 

teminat olarak kabul edilir. Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin 

mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali durumunda, ilgili devletin ceza 

uygulamaması ve Türkiye'nin cezalandırmasını talep etmesi durumunda bu Kanun hükümleri 

uygulanır.  

Ayrıca “Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi" 26 Eylül 2013 tarihinde 2013/12 

Sayılı Genelge ile revize edilerek tekrar yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmelik ve 

Uygulama Genelgesi çerçevesindeki "Gemi Atık Takip Sistemi-GATS" ve "Mavi Kart 

Sistemi" ile, atıkların alınması, depolanması, bertarafa gönderilmesi ve tesislerin atıklarının 

etkin olarak takibinin online yapılabilmesi için gerekli alt yapının kurulması çalışmaları, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda 2011 tarihinden bu yana sürdürülmektedir.  

Tekne ve Yatlar gibi Küçük Deniz Araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi; bayrağı ne 

olursa olsun Gemi Atık Takip Sistemi-GATS dışında kalan atık üretecek donanıma sahip olan 

bütün gemiler, atık alım hizmeti veren balıkçı barınakları, yat limanları, çekek yerleri ve buna 

benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve 

platformlara uygulanır.   

Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi; küçük deniz araçlarından sintine, pis su ve çöplerin 

denize deşarjının önlenmesi, ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç 

duyulan diğer bilgiler ile hangi kıyı tesisine verildiğinin elektronik olarak web ortamında 

online izlenebilmesidir. 
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Fethiye ve Göcek pilot bölgesinde, Deniz Ticaret Odası Projesi/İştiraki olan "Atık Su 

Otomasyon Sistemi (ASOS)” nin çalışmaları tamamlanmış ve 37 noktada atık su boşaltım 

ünitesi/noktaları devreye girmiştir (Url-3, 2016). 

2.3. Deniz Haydutluğuyla İlgili Olaylar ve Mücadele Yöntemleri  

Deniz haydutluğu yaygınlaştıkça mücadele yöntemleri de çeşitlilik göstermektedir. Bunlardan 

biri de gemiler riskli bölgelere girmeden önce gemilerdeki mevcut personele ilave olarak özel 

güvenlik personeli bulundurulmasıdır. Özel güvenlik personeli bulundurulmasının korsanlarla 

mücadele konusunda başarı kaydettiği bilinmekle birlikte beraberinde getirdiği bazı zorluklar 

da mevcuttur. Zira 2012 yılında Hindistan’da bir gemiye haydutluk maksadıyla saldırı 

hazırlığında bulunduğu zannedilen iki balıkçı İtalyan özel güvenlik personeli tarafından 

öldürülmüştür. 

Hiç şüphesiz gemide meydana gelebilecek bir haydutluk olayında risk altındakiler, önce 

personel, sonra gemi ve deniz çevresidir. Bu açıdan haydutluğa karşı alınacak tedbirler 

personeli tehlikeye atmayacak şekilde olmalıdır. Düşük fribordlu (deniz seviyesinden geminin 

güvertesine kadar olan yükseklik) gemiler korsanlar için tercih sebebi olmaktadır. Düşük 

fribordlu gemiler için alınacak en iyi önlem jiletli teldir. Bu tür geçişlerde dikenli tel yerine 

çok daha etkili olan jiletli tel kullanılmaktadır. 

Şekil 3: Gemilerdeki Deniz haydutluğuyla mücadele yöntemleri (Url-4). 

 

Geminin üzerindeki yol ve manevra kabiliyeti saldırı esnasında geminin manevra yaparak 

saldırıyı bertaraf etmesine yardımcı olmaktadır. Bu açıdan gemi riskli bölgede mümkün olan 
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en yüksek hızda seyir yapmalıdır. Hava durumu risk değerlendirmesinde başka bir etkendir. 

Genellikle küçük botlarla gemilere yaklaşan deniz haydutları 3 kuvvetinden daha şiddetli 

havalarda saldırı yapamamaktadır. Riskli bir bölgedeki transit geçiş, mümkün olduğunca gece 

saatlerine denk getirilmelidir. İstatistikler saldırıların gündüz saatlerinde ya da çok nadir de 

olsa dolunay zamanı yarı aydınlıkta meydana geldiğini göstermektedir. Transit esnasında 

yalnızca seyir fenerlerinin açık durumda olması, kamara ışıklarının dahi yakılmaması 

önemlidir. Riskli bölgede seyir yaparken ekstra gözcü bulundurulmasında yarar vardır. Hatta 

kimi gemilerde güverteye vardiyacı görünümünde mankenler yerleştirilerek bu gemide 

önlemlerin yoğun olduğu izlenimi verilerek haydutlar yanıltılabilir. Bir saldırı durumunda 

geminin genel alarmından ya da düdüğünden personelin önceden bilgilendirilmiş olduğu bir 

işaret verilmesi haydutlara bu geminin saldırıya hazırlıklı olduğu izlenimini verecektir. Tabi 

ki bu uygulamanın başarılı olması için role talimleriyle personel eğitilmelidir. 

Deniz haydutlarının gemiye erişimi kaporta ve menhollerden olacağından yaşam mahalline 

girişlerin kapalı ve kilitli olduğundan emin olunmalıdır. İçeriden kilitlenen kapılar, bir tehlike 

esnasında açılabilir vaziyette olmalıdır. Saldırıda güverte puntellerine kanca atılarak haydutlar 

güverteye tırmanmaktadır. Bu yüzden puntellere tel örgü çekilebilirAlınabilecek bir başka 

tedbir ise, güvertede haydutların saldırması muhtemel bölgelere yangın hortumlarıyla basınçlı 

su verilmesidir. Deniz haydutluğu durumunda gemide alarm verilmesinin ardından bir 

toplanma noktası önceden belirlenmelidir. Bu toplanma noktası yaşam mahallinin merkezinde 

bulunmalıdır. Bu merkezde personel listesi, yiyecek ve su, köprüüstüyle iletişim 

sağlayabilecek el telsizleri, ilk yardım seti, taşınabilir yangın söndürücü, seyyar aydınlatma, 

güvenlik kamerası bulundurulmalıdır (http://www.ubak.gov.tr/). 

 SONUÇLAR  

Deniz ticaretinin artmasıyla gemilerin maruz kaldığı tehditler, gemi kaynaklı çevresel riskler 

ve gemilerle yapılan yasal olmayan işler de artmaktadır. Etkin şekilde örgütlenen denizcilik 

camiası sayesinde getirilen yeni kurallarla çevresel riskler en alt seviyeye indirilmeye 

çalışılmaktadır. Deniz haydutluğuyla mücadelede alınan askeri tedbirler caydırıcılığı artırmış 

olup gemilere sağlanan yeni ekipmanlarla gemi ele geçirilmesi zorlaştırılmıştır. Yasadışı göç 

olayları da ülkelerin birlikte hareket etmesi ve arama kurtarma faaliyetlerinin daha etkin 

yapılmasıyla önlenmeye çalışılmaktadır. Kaçakçılık faaliyetlerinde de tespit edilen yeni 

yöntemler ilerisi için kaynak oluşturmaktadır. 
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ÖZET: Bu çalışma Avrupa Birliği tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin düzenlemeler ve IMDG code 

ile ilişkisini ele alarak Türkiye’nin ihracat ve ithalat aktivitelerine etkilerini konu alır. Küresel ortamda 

Türkiye’nin ticari aktiviteleri düşünüldüğünde, deniz yolu taşımacılığı en önemli taşıma modu olarak 

gösterilmektedir ki bunu takiben karayolu taşımacılığı gelmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye 

arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımacılığında ve özellikle çok modlu taşımalarda en önemli 

düzenlemeler Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu(IMDG) ve Karayolu ile Uluslararası 

Tehlikeli Madde Taşıma ile ilgili Avrupa Antlaşması (ADR)’dir. 

Tehlikeli Mallar Uluslararası Denizcilik Kodu tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin usulleri, çevre 

kirliliğini engelleyerek güvenli taşımacılığın gerçekleştirilmesini amaçlar. Karayolu ile Uluslararası 

Tehlikeli Madde Taşıma ile ilgili Avrupa Antlaşması ise tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması 

usullerini düzenler. Bu iki koda ek olarak diğer taşıma modlarında kullanılmak üzere düzenlemeler 

bulunmakta olup örneğin iç suyollları taşımacılığında İçsuyolları Vasıtasıyla Uluslararası Tehlike 

Madde Taşıma ile ilgili Avrupa anlaşması (AND) ve demiryolu taşımacılığında Demiryolları 

aracılığıyla Uluslararası Tehlikeli Madde taşıma anlaşması(RID) kullanılmaktadır. Yukarıda 

bahsedilen tüm anlaşmalar ortak amaçları kapsamakta olup farklı taşıma modlarında kullanılmaktadır. 

Avrupa birliği ülkerine tehlikeli madde taşımacılığı yapan Türkiye gibi ülkeler çok modlu taşımacılık 

sırasında ADR ve IMDG anlaşmalarını takip etmek zorundadır. Bunun yanı sıra bazı durumlarda 

transit ülkelerdeki farklı tehlikeli madde uygulamaları da ayrıca uygulanmaktadır.Tehlikeli madde 

taşımacılığı oldukça riskli ve insanlar ve doğaya zarar verilmemesi adına dikkat gerektirmektedir. 

Aynı ulaşım sürecinde farklı uygulamaların takip edilmesi ise tehlikeli madde taşıma sürecini daha 

karmaşık bir hale getirmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye‘den Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımacılığı 

önündeki engeller incelenerek mevcut düzenlemelerin basitleştirilmesi ve taşıma modları altyapı, 

ulaşım maliyetleri ve eğitim süreçleri gibi alanlardaki farkların azaltılarak Avrupa Birliği 

standartlarının nasıl sağlanacağı incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli madde taşımacılığı, multimodal taşımacılık, Avrupa Birliği taşımacılık 

düzenlemeleri 

MULTIMODAL DANGEROUS CARGO TRANSPORTATION PROCESS IN TURKEY: 

CATCHING EUROPEAN UNION STANDARDS 

 

ABSTRACT: This study investigated European Union dangerous goods transportation regulations 

and their affects on Turkey’s export and import activities in respect to the IMDG, International 

Maritime Dangerous Goods transportation regulations. Considering Turkey’s trade activities in global 

area, sea transportation is the most important transportation mode which is followed by road 

transportation. Dangerous goods trade between European Union countries and Turkey, especially in 
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the multimodal transportation; there are two important key regulations at once, IMDG, ADR, 

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by road. 

International Maritime Dangerous Goods Code is a regulation of dangerous goods transportation 

which aims safe transportation through protecting environment. ADR regulates dangerous goods 

transportation by road. In addition to IMDG and ADR codes there are different regulations for other 

modes such as railway and inland waterways. ADN is the European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways. RID are the Regulations concerning 

the International Carriage of Dangerous Goods by Rail. All of these regulations have common 

purposes but related with different types of transportation modes. 

Countries; have dangerous cargo transportation to European Union like Turkey have to follow ADR 

and IMDG codes during multimodal transportation process. Besides using two different regulations in 

same time, in some cases dangerous cargo transporter needs to follow transit countries regulations. 

Dangerous cargo transportation is already risky and required key importance to not harm people or 

environment. Following different regulations in same transportation process makes dangerous cargo 

transportation more complicated.  

In this study we will try to examine how we reduce the barriers against dangerous cargo transportation 

from Turkey to European Union countries with try to simplify regulations between transportation 

modes and reducing differences about basic issues like dangerous cargo training process, infrastructure 

and transportation costs between European countries and Turkey to catch EU transportation standards.  

Key Words: Dangerous cargo transportation, multimodal transportation, European Union 

transportation regulations 

INTRODUCTION 

Many countries all over the world; has import or export activities of dangerous goods 

transportation by using seaway, road, railway or inland waterways in order to related 

conventions such as SOLAS, ADR, RID or United Nations hazardous cargo transportation 

codes. However all these conventions only focus on single transportation mode. In this search 

we will look in more complicated perspective of multimodal transportation on International 

basis with trying to examine affects on Turkish export and import activities. 

First of all we need to determine dangerous goods as key material for this study. Dangerous 

Goods are substances and materials that could mean danger for the public safety, public 

policy, particularly for the general public, for important public property, for life and health of 

human beings, animals and property based on their nature, quality characteristics and in 

connection with their forwarding. The definition of forwarding includes the transport, but also 

packing and unpacking, loading and unloading and the short-term interim storage of goods 

(Gusik, 2012). 

After determination of dangerous substances, second important key subject is international 

multimodal transportation for this study. “International multi modal transport means the 

carriage of goods by at least two different modes of transport on the basis of a multimodal 

transport contract from a place in one country at which the goods are taken in charge by the 

multi modal transport operator to a place designated for delivery situated in a different 

country” (United Nations, 1981). As it understood from United Nations multimodal 
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transportation definition, multimodal transportation operations are already harder than single 

modes because of its complex nature. Organization and operation process has key importance 

connecting one mode with another. Thinking dangerous cargo trading operations over 

multimodal transportation; everybody should care two more times than standard single modal 

transportation of general cargoes for not to cause any injury or damage.  

The international transport of hazardous goods and waste is connected to the various modes of 

transport that are used (by road, rail, sea, inland navigation and by air), with the problems 

connected to the intrinsic safety of the transport means and therefore of the material that is 

transported, the safety of the workers and of the third parties that use the means of transport. 

Problems related to safety and the environment, as well as economic consequences, can 

emerge during any stage of international transport, from the loading of the goods or wastes to 

the intermediate stopovers, from the possible stops to the final unloading of the goods or 

waste. These complex international transport operations, whether single or multimodal and 

whether related to hazardous goods or hazardous waste, are regulated at an international level 

by the UN, from a general point of view and, as far as the five means of transport are 

concerned, by the same number of international agreements. (Giancarlo Carosso, The 

International Multimodal Transport Of Hazardous Goods And Waste, 2012) 

Last thirty years international trade became more easier with technological developments but 

arises in global competition forces companies to find new solutions for best transportation and 

logistics services. World leading transportation and logistics companies are offering 

additional services and developing new strategies to win the great competition day by day. At 

the present time, by transportation and logistics services improve; exporters, importers, 

production facilities, warehouses or who else in dangerous cargo business have to use 

multimodal transportation for providing best service to their clients which means at least two 

transportation modes required in one contract.  

Speaking of improved service quality in transportation and logistics, dangerous cargo 

transportation is different profession with distinctive regulations and characteristics of goods. 

This is why all parties who are involved in should have knowledge of regulations about 

dangerous cargo transportation process to provide safe and quality services to their clients. In 

chapter 1 we will try to explain international dangerous cargo transportation regulations and 

in last chapter we will look multimodal dangerous cargo transportation from perspective of 

Turkey with trying to find out regarding problems. 

INTERNATIONALLY ACCEPTED CONVENTIONS FOR DANGEROUS CARGO 

TRANSPORTATION 

International Maritime Dangerous Goods Code 

As noted earlier, dangerous cargo transportation regulated all over the world with 

conventions. Most widely accepted regulation is IMDG code has been developed by 

International Maritime organization. As a specialized agency of the United Nations, IMO is 
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the global standard-setting authority for the safety, security and environmental performance of 

international shipping. Its main role is to create a regulatory framework for the shipping 

industry that is fair and effective, universally adopted and universally 

implemented.(International Maritime Organization, 2016). IMO also developed other conventions 

related with safety, security issues and prevention for marine pollution, one of those 

conventions is SOLAS, Safety of Life at Sea is a convention to regulate safety issues at sea 

and then IMDG code developed as supplement of SOLAS. 

As supplementary of SOLAS, IMDG is a dangerous goods transportation code by sea 

and has function of classified hazardous materials into nine classes. These classes are 

explosives, gases, flammable liquids, flammable solids, Oxidizing substances and organic 

peroxides, Toxic and infectious substances, Radioactive materials, Corrosive substances and 

Miscellaneous dangerous substances. Also IMDG list covers all hazardous materials in table 

shows UN number, proper shipping name, class or division, subsidiary risk, packing group, 

special provisions and etc. IMDG code provides handling information for parties who 

involved in dangerous cargo business from loading operation to discharging. Turkey as 

member of International Maritime Organization has to follow IMDG code during dangerous 

cargo transportation by sea. 

Turkey has accepted IMDG code as supplementary of SOLAS and became mandatory 

since 1
st
 January of 2004. 

1.2. General overview of EU countries dangerous cargo transportation regulations 

ADR is developed by UNECE Inland Transport Committee in 1957 at Geneva to 

improve safety standards in road transportation of dangerous substances and protecting 

environment. As all other transportation codes and regulations main target is reducing 

accident rates and prevent life loses at road transportation. In Europe alone, the annual total 

cost of road accidents amounts to more than 160 billion Euros, which is the equivalent of 2% 

of Europe’s GNP. Moreover, not only financial costs are a daily bother, numerous deaths and 

injuries add to an intolerable social cost (Evangelos Bekiaris, 2011).  

ADR not only regulates dangerous cargo transportation by road also determine 

responsibilities of all parties from producer to receiver during transportation process. Turkey 

has signed ADR convention in 2010 and code has become mandatory since 1
st
 January 2014.  

The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Inland Waterways (ADN) was done at Geneva on 26 May 2000 on the occasion of a 

Diplomatic Conference held under the joint auspices of the United Nations Economic 

Commission for Europe (UNECE) and the Central Commission for the Navigation of the 

Rhine (CCNR). It entered into force on 29 February 2008.(UNECE). ADN regulates 

dangerous cargo transportation by inland waterways with aims to high level of safety, prevent 

pollution, damage or injury. 

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail(RID), 

is regulates dangerous cargo transportation by rail with aims to complete safety issues 
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regarding Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 

Rail(COTIF). Turkey is a member state of COTIF since 1985. 

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods 

The UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods-Model Regulations 

have been developed by the United Nations Economic and Social Council’s (UN ECOSOC) 

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TGD) in the light of technical 

progress, the advent of new substances and materials, the exigencies of modern transport 

systems and, above all, the requirement to ensure the safety of people, property and the 

environment (Giancarlo Carosso, The International Multimodal Transport Of Hazardous Goods And 

Waste, 2012) 

The UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods are contained in 

the UN Model Regulations prepared by the Committee of Experts on the Transport of 

Dangerous Goods of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). They 

cover the transport of dangerous goods by all modes of transport except by bulk tanker. They 

are not obligatory or legally binding on individual countries, but have gained a wide degree of 

international acceptance: they form the basis of several international agreements and many 

national laws.(Wikipedia , 2016) 

 Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals(GHS) 

Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS), 

addresses classification of chemicals by types of hazard and proposes harmonized hazard 

communication elements, including labels and safety data sheets. It aims at ensuring that 

information on physical hazards and toxicity from chemicals is available in order to enhance 

the protection of human health and the environment during the handling, transport and use of 

these chemicals. The GHS also provides a basis for harmonization of rules and regulations on 

chemicals at national, regional and worldwide level, an important factor also for trade 

facilitation.(United Nations Economic Commission for Europe, 2016) 
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Picture 1: Basic United Nations Dangerous Good Transport Structure (Evaluation of EU 

Policy on the Transport of Dangerous Goods since 1994, 2005) 

 

DANGEROUS CARGO TRANSPORTATION IN TURKEY 

Considering international trade and economical relations, Turkey has advantages in 

global area because of its strategic positioning as a function of bridge between European and 

Asian countries. In addition to unique position, technological and economical developments 

provide Turkey to take a place in global trade arena with efficient production facilities, quality 

products and strong relationships with world leading countries. Especially in last decade 

Turkey’s production capacity has been increased in almost every business sector and 

economical developments increased demand for international transportation activities as 

derived demand. 

When analyzed Turkey’s foreign trade capacity according to Turkish statistical 

institute export data’s of the year 2015, Turkey’s total export to European countries covered 

% 44, 5 of total export. Hence there is a limitation for dangerous goods trade statistics for find 

out trade rates we all know dangerous cargo producing and transporting activities have 

remarkable capacity in Turkey. 

 

 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3525 
 

Table 1: Turkey exports by country group and year, share in total (%) (Turkish 

Statistical Institution) 

Exports by country group and year, share in total (%)         

   

 

   Share (%) 

Country groups 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006   

Total      100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

           
A-European Union (EU 28) 44,5 43,5 41,5 39,0 46,4 46,5 46,2 48,3 56,6 56,3 

 
  

           
B-Free Zones in Turkey 1,3 1,4 1,6 1,5 1,9 1,8 1,9 2,3 2,7 3,5 

 
  

           
C-Other countries 54,2 55,1 56,9 59,5 51,7 51,7 51,8 49,5 40,6 40,2 

 
  1-Other European Countries 9,8 9,6 9,4 9,3 9,4 9,8 10,9 11,6 9,8 9,1 

 
  2-North African Countries 5,9 6,2 6,6 6,2 5,0 6,2 7,3 4,4 3,8 3,6 

 
  3-Other African Countries 2,7 2,5 2,7 2,6 2,7 2,0 2,7 2,4 1,8 1,7 

 
  4-North American Countries 4,9 4,6 4,3 4,4 4,0 3,7 3,5 3,6 4,2 6,4 

 
  5-Central America and Caraips 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 

 
  6-South American Countries 0,9 1,2 1,4 1,4 1,4 1,1 0,7 0,7 0,5 0,4 

 
  7-Near and Middle Eastern 21,6 22,5 23,4 27,8 20,7 20,5 18,8 19,3 14,1 13,2 

 
  8-Other Asian Countries 7,2 7,4 7,9 6,9 7,6 7,5 6,6 5,4 4,9 4,6 

 
  9-Australia and New Zealand 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 

 
 10-Other Countries 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,1 0,8 0,2 

  

To provide sustainable development of foreign trade between European Union 

countries Turkey needs to complete standards of dangerous cargo transportation regulations 

for all transportation modes. 

Dangerous cargo transportation regulated in Turkey by Ministry of Transport, 

Maritime Affairs and Communications based on internationally agreed dangerous cargo 

transportation codes. As stated previously during different modes of transportation of 

hazardous materials, Turkey has to follow related regulations. 

Table 2: Internationally agreed dangerous cargo transportation regulations 

followed by Turkey. 

Seaway  IMO / IMDG code 

Road UNECE /ADR 

Railway OCTI /RID 

Inland Waterways ADNR /ADN 

Air IATA-DGR 
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Despite of these regulations are mandatory; in Turkey there are still some deficiencies 

need to overcome especially in process of multimodal transportation. In next chapter we will 

try to define dangerous cargo transportation problems in Turkey with understanding reasons. 

RESULTS AND DISCUSSION 

As we discuss in introduction part of this study, multimodal transportation in Turkey 

has difficulties related with different conventions implementation, training deficiencies, 

unconsciousness for dangerous cargoes, risk evaluation and infrastructure inadequacies. 

When analyzed dangerous goods export and import process from production to 

delivering end-user every interested party should be aware of level of risks carry out. First 

step is starting with production process and it is very important that producing company 

should define their product risks and dangers for human life and environment in case of 

emergency. The best way to identify product, producing company should prepare SDS, Safety 

Data Sheet form to show all properties of dangerous substances and provide first aid tips in 

case of injury. Also SDS provides proper knowledge about goods to control next steps of 

process like packaging or loading unloading steps. If SDS provides wrong or missing 

information it can be cause to further injuries or damages.  

In addition to SDS form also all other cargo documentation should be prepared 

rigorously without missing any information. Employees who work in dangerous cargo 

producing, trading or transporting company should have training related with their 

department. For instance export specialist who is responsible about export documentation and 

customer relationships should be aware of importance of cargo documentation process and 

related documents and also should answer questions related with producing and packaging 

process. Also other operational workers should have knowledge about producing and 

operation process to provide proper handling operation and understand possible errors in case 

of any problem occurs. 

Turkish companies who in dangerous cargo business; should provide general 

awareness training for all employees according to Ministry of Transport, Maritime Affairs and 

Communications regulations. During the lesson authorities provide basic knowledge about 

dangerous cargo, classification, possible accidents, damages, and current regulations. 

However general awareness training is not comprehensive to raise awareness for all 

employees because all hazardous substances have unique characteristics with special handling 

instructions. Also generally producing companies produce certain products and training safety 

advisors should have knowledge of material properties handling packaging and first aid 

instructions before training starts. 

Another issue that needs to overcome is companies trying to find ways to avoid proper 

handling and operation process because of transportation costs are higher than regular cargo, 

transport prohibited cargoes, to avoid inspection process, not to lose time or money for more 

profit. Also some dangerous cargoes subject to special transit regulations and only allowed to 

follows certain routes and entering certain ports. Also lack of controlling points, 
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unconsciousness of related parties cause accidents and harms to human life and environment. 

But if control points, punishments and sanctions increase, it will be disincentive factor for 

companies.  

Final preventing factor for catching European Union standards related parties like fire 

department and police or other teams who should have responsibilities to respond, should 

have knowledge about dangerous cargoes first aid and proper responses instructions. 

Especially fire department officers training is very important to give a right response not 

cause more damages to human life and environment. 

CONCLUSION 

For complete all requirements at European standards, we need to increase trainings for 

dangerous cargo employees and government might set online advice services about dangerous 

cargo transportation for producing and trading companies which helps employees to take 

advice from advisors in any minute about loading/discharging operations, cargo packaging, 

labeling and chemical substances advice. Also might set a emergency advice services for 

accidents and police or fire department should work directly with this safety advisors for 

response to dangerous cargo transportation accidents right.  

Another shortcoming is as main reasons for most of accidents are company authorities 

trying to avoid dangerous cargo transportation responsibilities for transporting prohibited 

cargoes, special requirements for dangerous cargoes which only allowed handling operations 

in certain ports and routes. Those accidents can be prevented via increasing penalties and 

sanctions to companies who is responsible of harms and injuries. 

In conclusion if mentioned deficiencies overcome with more training and controlling 

Turkey can reach European Union standards with increasing export and import rates. Also 

accident rates and harms to human life and environment can be reduced. 
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ÖZET: Söylem kavramı, 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında yapılan çalışmalar ile ortaya 

çıkmıştır. Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde toplumun bütün kesimlerince 

başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız çağ, bir söylem çağı olup artık dünyadaki genel geçer 

bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. Artık mutlak gerçeklik yoktur, mutlak söylemler 

vardır. Söylem analizi dilin kullanım biçimini ve işlevlerini inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer 

metinsel ifadeler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, 

ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki söylem ve iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Ak 

Parti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin 12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk 

siyasal tarihinde siyasette kesintisiz en çok seçim kazanan ve kuşkusuz en çok tartışılan siyasal 

liderlerinden birisidir. Bu nedenle Erdoğan’ın, Türk Siyasetindeki başarısı incelenmeye değer 

bulunmuştur. Böylelikle Erdoğan’ın hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler 

dikkate alınarak; 3 Kasım 2002 seçim mitinglerinde kullandığı, “Politik dil” söylem tarzı, içerik 

analizi yöntemiyle incelenecektir. Erdoğan’ın seçim dönemlerindeki miting konuşma metinleri; doğal 

dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma 

biçimi açısından incelenecektir. Bulgular tablolar halinde düzenlenecek ve karşılaştırma yapılarak 

değerlendirilecektir. Ortaya çıkan siyasal söylem analizi ile “Türk Politik Dilinin” değişim ve 

dönüşümleri belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Siyasal Söylem Analizi, Politik Dil, 3 Kasım 2002 Seçimleri, Recep 

Tayyip Erdoğan 

POLİTİCAL LANGUAGE USE İN TURKİSH POLİTİCS: POİTİCAL DİSCOURSE 

ANALYSİS OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN’S MEETİNG SPEECH İN 3 RD NOVEMBER 

2002 GENERAL ELECETİONS 

ABSTRACT: The term of discourse that emerged with the studies conducted in western World in the 

beginning of 20th century and became dominant in its own field in 21th century  has been referred and 

used as a term by all fractions of the society for nearly a century. The current age is a discourse period 

and all the universal sciences are under the effect of discourse. There isn’t an absloute reality any 

longer  but absolute discourse. Discourse analysis is a research method that is interested in meaning 

products occured through speech and texts and used wide- ranging social and cultural research. 

Discourse analysis examines the usage style of the language and its functions. Discourse and 

communication that have the speciality to reveal words, sentences, other contextual statements by the 

way of implication have significant ideological dimensions. Recep Tayyip Erdoğan, the founder of 

Justice and Development Party and the predisent of Republic of Turkey is one of the political leaders 

who continuously wins elections and who is undoubtedly at issue during Turkish political history. His 

success is worth being examined in Turkish Politics. The speech and discourse style used by Erdoğan 

during the elections  will be analysed through discourse analysis method by considering his life, 

political development process and factors influencing his political personality. In this study, discourse 

analysis method will be used with the aim of determining the features of political discourse with 
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reference to Erdoğan’s meeting speech from 3rd November 2002 general elections. For this speech 

texts will be examined in terms of natural speech usage, its rhetoric  elements and discussed  agenda 

topics. Findings will be ordered by tables and evaluated by comparison. Especially, Erdoğan’s  usage 

style of the pronouns  “I” and  “we”, the style of approaching agenda topics and his methods used for 

persuasion will be used as analysis tools. With the emergent political discourse analysis change and 

transformation of “Turkish Political Discourse” will be determined. 

Keywords:Discourse, Political Discourse Analysis, Political Speech, 3 rd November 2002 elections 

and  Recep Tayyip Erdoğan  

 

GİRİŞ:  

Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde toplumun bütün kesimlerince 

başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız Çağ, bir söylem çağı olup; artık dünyadaki beşeri 

bilimlerin hepsi söylem kavramının tesiri altındadır. Söylemin keşfinden sonra, artık evrensel 

mutlak gerçeklik yoktur; gerçeklikler vardır. Gerçeklik, söylemle ve söylem içinde inşa edilen 

bir şeydir. Her söylem bir gerçeklik inşasıdır ve dolayısıyla söylemlere artık tekabül eden 

geçeklikler söz konusudur (Sözen, 2014: 9). Sürekli olarak değişen ve gelişen postmodern 

dünyada aynı zamanda; söylemlerde değişip ve gelişmektedir. Söyleme dayalı değişimin en 

açık olarak yaşandığı yerlerden biriside, “Siyaset ve Siyasal söylem” dir. Siyasal söylemin en 

dinamik aktörlerinden birisi olan Liderlerin, “Politik Dil” kullanımının araştırılması; içinde 

bulunduğumuz dönemin “Yapı çözümüne” katkı sağlaması açısından önemlidir.  

Söylem analizi konuşma ve metinler aracılığı ile oluşan, anlam ürünleriyle ilgilenen, geniş 

kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir (Van Dijk, 

1991: 114). Söylem analizi eleştirel yönü ile Neo-Marksist düşünürlerin, Frankfurt Okulu ve 

Batı Marksizm’inin dile yaptığı vurguyu merkeze alır. Disiplinler arası bir yaklaşım olan 

söylemin, inceleme yaptığı alan; sosyoloji, dilbilimi, sosyo-linguistik ile söylemin kesiştiği 

alandır (Sözen, 2014: 83). Söylem analizi alanına yönelik literatür çalışmalarına baktığımızda 

daha çok Foucault merkezli, Van Dijk ‘ın haber söylem analiz yöntemine dayanan 

çalışmaların yapılmış olduğu görülmektedir. Yapılan bu akademik çalışmalar daha çok 

yüksek lisans ve doktora çalışması olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın odak noktası, yapılan 

önceki çalışmalardan farklı olarak Türk siyasetinde “Politik Dil” kullanımının söylem 

analizinin ilk örneklerindendir. Söylem analizinde ve özellikle metin incelemelerinde 

genellikle, postyapısalcı ve Foucault’cu söylem kuramlarından etkilenerek güç ilişkileri 

üzerinde durulur. Foucault, “Bilgi ve iktidar” ilişkisinden yola çıkarak bir özne 

kavramsallaştırması geliştirmiştir. Bu, bir anlamda insanın nasıl bir bilginin nesnesi haline 

getirildiğine işaret eden sürecin anlatımıdır. Kısaca Foucult’ya göre insan, kendi özgürlüğüne 

sahip olmak ve kendi varoluşunun öznesi olmak için bilgi nesnesi haline getiriliyordu (Durna 

ve Kubilay, 2010: 52).   

Bu çalışma içerisinde, siyasal söylemin belirleyen aktörü olarak, Lider kavramından 

hareketle; Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde, seçim bölgelerinde benzer nitelikte 

yaptığı 56 miting konuşmasının “Politik Dili” incelenecektir. Böylelikle, Türk siyasal 

söyleminin dönemsel olarak belirgin özellikleri, varsa tanımlamaları ve değişimleri ortaya 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3531 
 

konulacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinin, siyaseten kesintisiz en 

çok seçim kazanan ve politik dil olarak en çok tartışılan Liderlerinden birisidir. Bu nedenle 

yapılan çalışma ile Erdoğan’ın, hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan 

faktörler dikkate alınarak; 3 Kasım 2002 seçimlerinde kullandığı politik dil veya siyasal 

söylem tarzının incelenmesi amaçlanmaktadır. Erdoğan’ın seçim meydanlarında yapmış 

olduğu miting konuşma metinleri içerisinde temel olarak şu soruların cevaplarını arayacaktır:  

 Söylemi dile getireni (kim söylüyor), 

  Otoritesini/gücünü (neye dayanarak),  

 Dinleyiciyi (kime söylüyor),  

 Amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi başarmak istiyor) kapsar.  

Bu sorular ışığında, Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 seçimlerinde yapmış olduğu 56 miting 

konuşmasının, doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve kullandığı 

“Ben ve biz” zamirlerini kullanış biçimi kapsamında temalaştırma çalışması yapılarak 

incelenecektir. Sonuç olarak Erdoğan’ın, ortaya koyulan siyasal söylem analizi ile Türk 

Siyaset Dilinin özellikleri ve toplumsal gerçekliğinin yansıması, tanımlanması ve 

değişimlerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

1.TEORİK ÇERÇEVE: Söylem, Söylem kuramları, Söylem analiz yöntemi, Lider kavramı 

ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatına genel bir bakış. 

1.1. Söylem: Söylem, bir dilbilimci için “Cümlenin ötesindeki” anlamına gelirken, bazıları 

için söylem çalışması dilin kullanımına işaret edebilir. Eleştirel kuramcılar, gücün 

söyleminden, iktidarın söyleminden bahsederek, sosyal bilimlerle farklı bir açıdan bağlantı 

kurarlar (Mutlu, 2008: 262). Söylem analizi politika alanında, görece geç kullanılan bir teknik 

olmuştur. Politika, söylem analizcileri tarafından henüz çok fazla bilinmeyen bir alan olduğu 

için yapılan politik dil ve söylem çalışmalarının genellikle çoğunluğunu, dilbilimciler ve 

söylem analizcileri yapmıştır. Ülkemizde söyleme dair yapılan çalışmaların en kapsamlısı 

Edibe Sözen’in “Söylem” adlı eseridir. Edibe Sözen bu konuda Söylemi şöyle tanımlar; 

“Hayat söylemlerdedir ve hayat söylemler ile gerçekleşir. Artık Newton’un mutlak zamanı ve 

uzayı içinde değil; belirsiz, kaotik bir söylemler evreninde yaşıyoruz” (Sözen, 2014: 9). 

1.2. Söylem Kuramları: Söylem kavramı, 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında özellikle 

dilbilim alanında yapılan çalışmalar ile ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli yıldır 

dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, toplumbilimciler ve toplumun bütün 

kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Modernizm ve modernleşme 

sonrasında, içinde bulunduğumuz çağ postmodernizmle gelişmiş bir söylem çağıdır ve 

dünyadaki genel geçer insani bilimlerin hepsinde söylem kavramının tesiri görülmektedir. 

Bugüne kadar ortaya konulan çalışmalarda gerek yapısalcılar gerekse postyapısalcılar insanın 

anlama yetisine ve buna bağlı olarak söylem alanına çok büyük katkıda bulunmuşlardır. 

Özellikle Saussure, Strauss, Lacan, Barthes, Derrida, Gadamer ve Focault gibi düşünürler 

önemli fikirleri ile insanlığın anlama yetisine büyük hizmetler etmişlerdir. Yapılan bu 
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araştırma alanları Söylem incelemelerinin kuramsal temelini oluşturur. Foucault’a göre, 

söylem üretmek, her toplumda, görevleri onun gücünü ve tehlikelerini önlemek, dizginlemek, 

maddiliğini savuşturmak olan birtakım yollarla, hem denetlenmek, hem ayıklanmak, hem de 

örgütlenmek ve yeniden paylaştırılmaktır (Foucault, 1987: 23,24). Foucault,  arkeoloji 

kitabında söylemi; özneyi,  tarihi ve bilgiyi birleştiren kavram olarak görür. Çünkü söylem bir 

açıdan onları değişik diziler içine yerleştirip dağıtırken, bir başka açıdan da hem bu dizilerin 

oluşumuna ilişkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında ilişkiyi kurarak bu ilişkinin 

özelliklerini ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir deyişle,  söylemin seçici,  tanımlayıcı,  

belirleyici ve aktarıcı özellikleri vardır (Doltaş, 2003: 51). 

1.3. Lider kavramı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatına genel bir bakış: Liderlik, 

dünyanın her yerinde toplum düzeni içerisinde belirli bir destek ile temsil edilen bir olgudur. 

Toplumsal yaşamın her alanında “Liderlik” kavramı ile karşılaşma imkânı vardır. Devlet 

yönetiminden, siyasal partilere, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelere, büyük 

şirketlerden, küçük işletmelere her alanda birden fazla insanın, bir amaç doğrultusunda 

bulunduğu yerde belirli bir etkiye sahiptir (Komşuoğlu, 2003: 5). Liderliğin oluşabilmesi için, 

kişinin resmi yetkilerle donatılması şart değildir. Burada önemli olan nokta liderin, kişileri 

peşinden sürükleyebilecek özelikleri bünyesinde taşıyabilmesidir (Arklan, 2004: 46). Liderin, 

izleyenleri etkileyebilmek için kullanacağı bazı güç kaynakları vardır. French ve Bertham 

Raven’a göre bunlar, “Yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık gücü, 

karizmatik güç” tür. Bu çalışmanın temel ilgi alanı olan Erdoğan’ın kullandığı “Politik Dili”, 

Türk siyasal yaşamındaki rolü ve yapmış olduğu siyasal liderlik, liderlik kavramı açısından alt 

bir başlık olup ve siyaset biliminin ilgi alanına girerken; söylem açısından ise disiplinler arası 

bir çalışmadır (Eraslan, 2004). Siyasal liderlik açısından bir inceleme yapılırken, 

ulaşılabilecek en önemli kaynaklar liderlerin oto-biyografileri veya siyasal liderlik fikirlerinin, 

lider olarak görülmelerini sağlayan süreç içindeki sözlü veya yazılı söylemleridir. Bunlara 

örnek Hitler’in Kavgamı, Gandhi’nin Satyagraha’sı, Atatürk’ün Nutku, Alparslan Türkeş’in 

Dokuz Işık Doktrini, Bülent Ecevit’in Ortanın Solu, Necmettin Erbakan’ın Davam’ı, 

Süleyman Demirel’in Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Doğru’su, Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik 

Derinlik’i örnek verilebilir (Komsuoğlu, 2003: 21).  

3 Şubat 2003 tarihinde, özel bir üniversitenin düzenlediği liderlik konulu panelde konuşan 

Erdoğan, şu cümleleri vurguluyordu: “Lider olunmaz, lider doğulur.” Konuşmayı ana haber 

bülteninde, izleyicilerin dikkatle izlemeleri gereken haberler arasında yayınlayan özel 

televizyon kanalı ise, Erdoğan’ın liderlik dersleri verdiğini, alt yazı olarak gösteriyordu 

(Kaya, 2003:5). Erdoğan Türkiye’de meydana gelen göçün ve kentin sonucu olarak, 

(1990’dan sonra) alt toplumsal yapıdan üst toplumsal yapıya geçişin en önemli aktörüdür. 

Daha açık bir şekilde O, doğu ile batı, zengin ile fakir, köyle ile şehir, Müslüman ile laik 

arasında yaşanması gereken dolaşımın lideridir. Ancak hep birinci seçenekten ikinci seçeneğe 

doğru bir söylem geliştirip siyaset yaptığından; Türkiye’nin geleneksel siyaseti ve politik dili 

açısından zor bir aktör olarak algılanmış ve tartışmaların odak noktası olmuştur (Yıldırım, 

1999: 138).   Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 

Erdoğan’ın, dünyaya geldiği “Kasımpaşa” semti onun kişiliği, tavırları ve dünya görüşünün 
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şekillenmesinde büyük rol oynadı. Karadenizli olmasına rağmen tüm Türkiye O’nu 

“Kasımpaşalı” tavırları ile tanıdı ve sevdi. “Kasımpaşalı” denildiği zaman akla gelen ilk kişi 

olan Erdoğan, Kasımpaşalı kimliğinden hiçbir zaman vaz geçmedi veya inkâr etmedi (Çetin, 

2003:9). 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 

Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî 

konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un 

kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik 

yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm 

tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. İstanbul’da en önemli problem haline gelen hava 

kirliliği sorunu, Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, 

kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; 

sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi.  

Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan 

bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi. 21 Nisan 1998 günü açıklanan 

kararda Erdoğan, TCK’nın 312/2 maddesi (halkı din ve ırk farklılığı gözeterek, kin ve 

düşmanlığa tahrik etme) uyarınca önce bir yıl hapis cezasına daha sonra; iyi şartları göz 

önünde bulundurularak 10 ay hapis, 716 bin lira ağır para ve ömür boyu siyaseten men 

cezasına çaptırıldı (Çakır ve Çalmuk: 2001: 81). Tarihe geçecek bir yargı süreci sonunda, 

mahkûm edilen Erdoğan, Pınarhisar cezaevinden 120 günün sonunda tahliye edildi. Cezasını 

tamamlayan Erdoğan’ın tahliyesi de olay oldu. FP’de “Yenilikçi” kanat olarak başlayan 

hareket sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 

Ağustos 2001'de parti haline geldi. Erdoğan, arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma 

Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel 

Başkanı seçildi. Erdoğan, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinden büyük bir başarı ile çıkmış 

ve 10 Ağustos 2014 yılına kadar T.C Başbakanlığı görevini üstlenmiştir. Erdoğan’ın siyasal 

karizması, Ak Partinin kazandığı seçim zaferlerinde önemli bir model arz etmektedir. Bu 

aslında Erdoğan’ın, içinde bulunmayı isteyip veya istememekle alakalı bir durumu değildir. 

Kitleler, içinde bulundukları sosyolojik, politik ve ekonomik koşullar nedeniyle Erdoğan’a 

böyle bir anlam yüklüyorlar. Erdoğan, burada önemli bir anlatım liderine dönüşerek; nesnel 

koşulların karizmatik bir yansıtıcısı konumuna gelmektedir. Çünkü toplumsal hafızamızın 

bilinçaltında, tarihsel olarak sürüp gelen “Protest” modellerin imgelerini taşımaktadır. 

Erdoğan, bu siyasal ve antropolojik karizmatik kimliğinden dolayı; toplumsal ilgi görmekte 

ve kitlelerin eğilimlerini seferber ederek siyasi desteğe dönüştürebilmektedir (Yıldırım, 

2002:68). Söz konusu bütün bu özellikleri ile Erdoğan, eylemleri ve söylemleriyle 

oluşturduğu “Politik dil” ile Milli Görüş çizgisinden başlayarak, Ak Parti iktidarında, Türk 

Siyasetinin değişimine ve gelişimine liderlik etmiştir. 
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2. ÖRNEK SÖYLEM ANALİZİ İNCELEMESİ: 3 Kasım 2002 seçimleri, Erdoğan’ın 

miting Konuşmalarındaki Doğal Dil Kullanımı, Retorik ve Gündem Konularını Ele Alış 

Biçimi. 

 

2.1. 3 Kasım 2002 seçimleri: Türkiye’de siyasetin son otuz yıldır, yeniden canlanması  

“Demokratik olmayan” müdahalelerin dolaylı bir sonucu olduğudur. 12 Eylül 1980 askeri 

darbesinin sonucu bütün siyasi partilerin yasaklanması, 1983’te ANAP’ın kuruluşunun ve 

iktidarının yolunu açmıştır. Farklı eğilimlere sahip siyasi kadrolar olsa da 1983’ten, 1991’e 

kadar süren ANAP iktidarının, Ak Partinin 2002’deki başarısındaki en büyük haberci ve 

göstergesi olduğundan hiç şüphe yoktur. Aynı zaman da Ak Parti kurucu kadrolarının, eski 

siyasi adresi olan Milli Görüş geleneğinin siyasi yasaklı hale gelmesi ve Erdoğan’ın imajı ile 

yeniden umuda dönüşmesi Ak Parti iktidarı için ayrı bir etkendir (Yavuz, 2010: 240). 3 Kasım 

2002 genel seçimleri ile Türkiye’de, 90’ların siyasal veya toplumsal dinamiklerinin egemen 

gücünü yitirerek, yerini yeni dinamiklere bıraktığı bir dönemdir. Türkiye’de, son yüzyılın 

düzen ve sistem oluşturucu iki temel iktidar alanı olan din ile ulus-devlet arasında devam 

edegelen birbirini şekillendirme mücadelesi 3 Kasım 2002 Ak Parti iktidar ile yeni bir 

döneme girmiş olduğu söylenebilir (Sancar, 2008: 71). Türkiye 3 Kasım 2002 seçimlerine, 

küresel kapitalist gelişme dinamiklerini temsil eden muktedirlerin bu krizleri aşıp yeni 

sıçrama yaratacak hegamonik iktidar arayışı ile girdi (Sancar,2008: 72).  Diğer yandan ise 

Mayıs ayında, Türkiye’nin gündemindeki en önemli konularından birisi Başbakan Bülent 

Ecevit’in sağlık durumu idi. Ecevit, Mayısta iki kere sağlık durumundan dolayı Başkent 

Hastanesinde yattı. İkinci yatışında ise Koalisyon Partileri Liderler Zirvesi hastanede yapıldı 

(Turan, 2004:181). Siyasi güvensizliği artıran en önemli sebep ise 3 Kasım 2002 seçimleri 

öncesinde Türkiye’de her geçen gün siyasal ve sosyal alanda daha çok hissedilen ekonomik 

kriz olmuştur. Ekonomik krizin ağırlaşan şartları içerisinde, seçmen hareketleri daha çok 

ekonomik krizden kurtulma yönünde olduğu görülmektedir. Mevcut siyasi aktörlere olan 

inancın zayıflaması özellikle yeni bir siyasi aktör olan Erdoğan’ı, seçmenin gözünde yeni bir 

umut olarak ön plana çıkarmıştır. 3 Kasım öncesi Türkiye’de, Ekonomik krizden çıkış reçetesi 

olarak siyasi umuda dönüşen Erdoğan’ın, en güvenilir ve en dürüst lider olarak da siyasi bir 

aktör haline geldiğini görmekteyiz. Türkiye’de 3 Kasım 2002’de, yaşanan siyasi ve ekonomik 

kriz eşiğinde, biraz da sürpriz bir şekilde, milletvekilliği yani erken genel seçimler yapıldı. 3 

Kasım 2002 seçimleri, Türk siyasal yaşamında çok partili demokrasiye geçişten sonra 

yaşanan 14. genel seçimdir. Kayıtlı bulunan toplam 41.4 milyon seçmenden yüzde 79’u 

sandık başına gitmiş, geriye kalan %21’lik seçmen ise siyasete adeta küserek sandık başına 

dahi gitmemiştir. 3 Kasımda seçmen, Türkiye’de seçime katılan 18 siyasi parti ve bağımsız 

diğer adaylar arasından kendi özgür iradesiyle tercihini yapmıştır. Seçim kampanyası 

sürecindeki tartışmalar ve seçimlerden sonra yaşanan gelişmeler, Türk demokrasisinin 

gelişmişliği açısından; hem geldiği durumu hem de süreç içerisindeki olgunluğunu gösterdiği 

kadar, zaaflarını da sergilemiştir (Gökçe Orhan, Akgün Birol ve Süleyman Karaçor, 2002: 2). 

3 Kasım 2002 Genel Seçim sonuçlarını Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm 

noktası olmuştur. Yakın dönem siyasi tarihimizde tek başına devam eden, yaklaşık 14 yıllık 
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Ak Parti iktidarının başlangıç tarihidir. 3 Kasım 2002 genel seçimleri ile TBMM’de, ülke 

genelinin sadece %54 oy oranı temsil gücü kazanabilmiş, %46’lık kesimin oy verdiği partiler 

1982 Anayasası ürünü olan %10 barajına takılmışlardır. Ayrıca Türkiye genelinde %20’lik bir 

seçmen sandık başına gitmemiştir. 3 Kasım 2002 milletvekili seçimi sonuçları Tablo 1.1’de 

detaylı bir şekilde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

     Tablo 1.1: 3 Kasım 2002 Seçim Sonuçları ve 1999 Seçimlerine Göre Değişim 

 

 

 

 
 

Kaynak: 

Gökçe Orhan, 

Akgün Birol 

ve Süleyman 

Karaçor, 

(2002) SÜ 

İİBF Sosyal ve 

Ekonomik 

Araştırmalar 

Dergisi sayı:1 

ss,4. 

Seçim 

sonuçları 

üzerinde 

düşündüğü

müz zaman, 

3 Kasım 2002 genel seçimleriyle, 18 Nisan 1999 seçimleri arasında şok yaratacak kadar 

büyük bir farkın olduğu görülmektedir. Bu farkın en büyük sebebi, siyasi parti liderlerinin, 

Nisan 1999 seçimlerinin üzerinde durup düşünerek, gerekli doğru değerlendirmeleri 

Siyasi 

Partiler 

2002’deki 

oy oranı 

(%) 

1999’daki 

oy oranı 

(%) 

Fark, oy 

Kazancı 

veya 

kaybı 

2002’deki 

MV sayısı 

1999’daki 

MV sayısı 

AKP 34,3 * 34,3 363 0 

CHP 19,4 8,7 10,7 178 0 

DYP 9,6 12,0 2,4 0 85 

MHP 8,3 18,0 -9,7 0 129 

GP 7,2 * 7,2 0 0 

DEHAP 6,2 4,7 1,5 0 0 

ANAP 5,1 13,2 -8,9 0 86 

SP  2,5 15,4 -12,9 0 111 

DSP 1,2 22,2 -21 0 136 

BBP 1,0 1,4 -0,4 0 0 

YTP 1,0 * 1,0 0 0 

Bağımsızlar 1,0 0,88 0,12 9 3 

Katılım 79 87    

Oynaklık 54 20    
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yapamamalarıdır . Erdoğan’ın söylem analizine, 3 Kasım 2002 genel seçimlerindeki; yapmış 

olduğu miting konuşmalarının doğal dil kullanımının incelemesi ile başlanacaktır.  

 

2.2. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde, Erdoğan’ın miting Konuşmalarındaki Doğal Dil 

Kullanımı: Yapılan bu çalışma içerisinde; Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 yılında miting 

meydanlarında kullanmış olduğu doğal dil, Bardin’in “Yıldız falı” analiz yöntemi kullanılarak 

belirlenecektir. Böylelikle sentaksa ve sözcüklere ilişkin analizde, anlam öğelerinin 

sınıflaması ve sayımı yerine, anlamın belirtenleri üstünde durulacaktır. Burada mesajın kodu  

(vokabüler, gramer özellikleri, anlam birimleri) incelenir. Bir metnin kodunu incelemek için 

bir takım uzlaşımsal kuralların konması ve karşılaştırma imkânlarının bulunması gereklidir.  

Bu kurallara ilişkin olarak Erdoğan’ın, kullanmış olduğu miting konuşma metinlerinin 

içerisinden tespit edilecektir. Buna göre kurallara bağlı kalınarak, bu metinlerdeki; 

 Mevcut sözcüklerin toplam sayısı (O) 

 Farklı sözcüklerin toplam sayısı (V) 

 Bu iki gurubun oranı (O/V: Mesajda kullanılan vokabülerin zenginlik derecesi 

gösterir) belirlenecektir. 

Vokabüler birimlerinin sınıflandırılmasında,  

a) Dolu sözcükler; yani sıfat, isim, fiil gibi anlam taşıyıcı sözcükler, 

b) Araç sözcükler; yani zamir, bağlaç, zarf, öntakı gibi ayrımına gidilecek. 

c) Fiillerin zamanı ve kipleri değerlendirilecek 

Nihayet vokabüler birimleri, frekans düzeylerine göre gruplandırılarak nitel bir analiz 

yapılacaktır. Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı olanları ile araç 

niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar: taşıyıcı, 

zarf, edat, ünlem ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. 

Metinlerde bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. 

Bu analiz yöntemi ile Erdoğan’ın, miting konuşma metinlerine taşıdığı kelime hazinesi, ortaya 

çıkarılacaktır. Bardin’in formülünü metne uygularken, sayı ve tarih ifadeleri sayım dışında 

tutularak; birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı 

sayılmıştır. Erdoğan’ın yapmış olduğu miting konuşmaları, cümle kurgusu ve vurgusu 

açısından incelenecek; konuşmacının ortaya koymuş olduğu, politik dil incelenecektir. 

Erdoğan’ın, 3 Kasım 2002 yılında yapılan genel seçimler de Türkiye genelinde yapmış olduğu 

56 miting konuşmalarının genel toplamı, sayfa, sözcük karakter, paragraf, satır ve gövde 

sayıları rakamsal veri olarak Tablo 1.2’de aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 
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Tablo 1.2: 

Erdoğan’ın 2002 

Konuşmalarının Tek Parça İstatistikleri 

 

 

 

 

  

Erdoğan’ın dil zenginliği Tablo 1.3’de incelenerek, mesaj üretiminin temel repertuarını elde 

edilmiştir. İncelenen 56 miting konuşmasında toplam 78478 sözcük vardır ve bunların 5096’sı 

farklı 

sözcüklerdir. Bu 

durumda 

O/V oranı 

yaklaşık 

15,39’dur. 

Erdoğan’ın 

yapmış 

olduğu konuşmalarında ki bu oran, yüksek bir tekrar düzeyini yansıtır. Temel kelime hazinesi 

açısından ise sözcük türleri sınırlı olmakla beraber isim (32041 defa), fiil (18650 defa) ve 

sıfatlar (10275 defa) yüksek oranda kullanılmış ve toplam amaç sözcük sayısı 60796, araç 

sözcük sayısı ise17682’dir.  

Tablo 1.3: Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarındaki, Vokabüler Zenginliği 

 

 

 

 

          2002 

Sayfa 186 

Sözcük 78796 

Karakter (boşluksuz) 498691 

Karakter (boşluklu) 577519 

Paragraf 1512 

Satır 7042 

Gövde 2228 

Terim sayısı 78478 

Terim çeşidi 5096 

Erdoğan 

Kelime  

Hazinesi 

Terim  

Türü 

Terim  

Sayısı 

 (O) 

Terim 

Sayı  

Oranı % 

Terim 

Çeşidi 

(V) 

Terim 

Çeşidi  

Oranı % 

 

O/V 
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 Erdoğan’ın 2002 yılında yapmış olduğu konuşmalarında,  hedef kitlesi açık hava meydanlarında ki seçmen olduğundan dolayı kelime hazinesinin temelini yüksek bir tekrar düzeyi oluşturmaktadır. Yapılan bu konuşmaların siyasal söylem stratejisi, seçmenin kullanılan politik dili iyice anlaması ve seçmen üzerinde kalıcı 

bir etki 

yapması 

olarak 

belirlenmişti

r. En çok 

kullanılan dolu 

sözcükler, 

sözcük türleri 

sayısal ve 

yüzdesel 

oranları ile 

karşılaştırmalı bir şekilde Tablo 1.4’de aşağıda ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

Tablo 1.4: Erdoğan’ın 2002’de, En Sık kullandığı Dolu Sözcükler 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan’ın miting konuşmalarında ki doluluk oranı, amaç sözcükler (60796) kullanım 

açısından incelendiğinde; birinci sırada isimler ikince sırada fiiller üçüncü sırada ise sıfatlar 

olarak belirlenmiştir. Erdoğan’ın en çok kullanmış olduğu, isim “Millet” (935 defa), fiil 

“olmak” (2205 defa), sıfat “bu” (1874 defa) (sözcük türleri görülmektedir. Erdoğan’ın 

konuşmalarında ki araç sözcüklerin doluluk oranı (17682) ise aşağıda gösterilen Tablo 1.5’de 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. En çok kullanılan araç sözcükler incelendiğinde birinci 

sırada bağlaçlar (5753 defa),  ikinci sırada zamirler (5544 defa), üçüncü sırada edatlar (3622 

defa), dördüncü sırada zarflar (1417 defa)ve beşinci sırada ise ünlemler 1166 defa) yer 

almaktadır. Söylem analizinde yapılan araştırmalarda, genel olarak doğal dil incelemelerinde 

 Amaç Sözcükler 

 

 

 

 

 

2002 

İsimler 32041 %40,6 2952 %68 9,21 

Sıfatlar 10275 %13,0 66 %5,1 7,66 

Fiiller 18650 %23,6 1954 %13,9 4,4 

Araç sözcükler 

Zamir 5544 %7,03 36 %2,3 12 

Zarf 1417 %1,79 15 %5,7 5,3 

Edat 3622 %4,5 22 %8,6 1,9 

Bağlaç 5753 %7,30 36 %1,8 11,5 

Ünlem 1166 %1,47 15 %1,1 5,7 

Toplam 78478 %100 5096 %100 15,39 

Sıralama İsimler Frekans Sıfatlar Frekans Fiiller Frekans 

1 Millet 935 Bu 1874 Olmak 2205 

2 Türkiye 850 Bir 1843 Demek 1152 

3 Kardeşlerim 843 Var 870 Yapmak 1139 

4 Parti 652 Yok 462 Etmek 1116 

5 Yol 459 Her 428 Vermek 890 

6 Ülke 431 Çok 365 Gelmek 777 

7 Ak 356 Değerli 383 Almak 597 

8 Baykal 357 Tek 268 Bilmek 591 

9 Halk 335 Sayın 241 Konuşmak 536 

10 Şey 332 Yüzde 208 Çıkmak 398 
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ünlemler yer almamaktadır. Ama Erdoğan’ın konuşmalarında ise vurgu ve tonlamada önemli 

bir araç olan ünlemler yapılan bu çalışma içerisine ünlemleri dâhil edilmesini gerekli 

kılmıştır. 

Erdoğan 

2002 miting 

konuşmaları 

içerisinde 

araç 

sözcüklerden 

“Biz” (1947 

defa) 

zamirini en 

çok 

kullanılırken, 

sırası ile “mı-

mu” soru 

(1411 defa) 

edatı, “ve” (1085 defa) bağlacı, “Şimdi” (909 defa) zarfı ve “İnşallah” (586 defa) ünlemi diğer 

kullanılan araç sözcükler olmuştur.         

                      Tablo 1.5: Erdoğan’ın 2002’de, En Sık kullandığı Araç Sözcükler 

 

Erdoğan’ın kullanmış olduğu politik dili yıldız falına göre değerlendirdiğimizde ortaya çıkan 

söylem; bir sahip olma dili değil varoluşsal bir dil olma özelliğidir. Erdoğan’ın 2002 yılı 

söyleminde henüz ortada kazanılmış bir şey yoktur ancak politik dilde ki şartların neticesinde 

her şey elde edilebilir. Çünkü Erdoğan başkanlığında Ak parti yeni kurulmuş bir siyasi parti 

olarak ile defa milletvekilliği genel seçimlerine katılmıştır. Bazı sözcüklerin vokabüler 

frekansının kullanımı oldukça yüksektir. Örneğin zamir olan “Biz” (1947 defa), sıfat olan 

“Bu” (1874 defa), fiil olan “Olmak” (1119 defa), isim olan “Millet” (935 defa), bağlaç olan 

“Ve” (1085 defa), zarf olan “Şimdi” (909 defa), edat olan “mı-mu” (1411 defa), ünlem olan 

“İnşallah” (586 defa) en çok kullanılan sözcük türleri olmuşlardır. Erdoğan’ın miting 

konuşmalarında kullandığı bu sözcük türleri, onun ortaya koymuş olduğu politik dilin gelecek 

üstüne iyimser bir politik dile sahip olduğunun işareti olarak sayılabilir. Bazı terimlerin 

birbirini izliyor olması “Problem-durum-soru” zincirini, Erdoğan’ın ileriye dönük projelerini 

seçmen nezdinde inandırıcılığını artırabildiğini gösteriyor. Özellikle en çok kullanmış olduğu 

fiillerin,“Olmak-gelmek-bakmak-etmek-vermek-demek-yapmak-almak-kalmak-bilmek” 

olması Erdoğan’ın siyasal söyleminin, vatandaşın geleceğe dönük olarak beklentilerinin 

karşılanabileceği düşüncesini güçlendirmektedir.  

Yapılan mitinglerde seçmen kitlesinin üzerinde propaganda amaçlı kullanılan politik dilin 

etkili olması bakımından sözcük türlerinin çok fazla olmamasına dikkat edilmiştir.  Araç 

Sır

a 

Edat Frekan

s 

Bağlaç Frekan

s 

Zarf Frekan

s 

Zami

r 

Frekan

s 

1 Mı 1411 Ve 1085 Şimdi 909 Biz 1947 

2 için 520 de 669 Niye 335 Bu 1243 

3 değil 460 Ne 640 Orada 133 Ben 472 

4 kada

r 

228 da 523 Kaça 17 siz  420 

5 diye 213 ki 405 Neye 15 O 334 

6 Gibi 181 Ama 363 Yani 8 Nere 216 

7 Anda 123 ile 321 Biraz 5 Sana 158 

8 Göre 122 Çünkü 298 Niçin 5 Kend

i 

150 

9 Den 86 berabe

r 

249 - 0 Onla

r 

147 

10 ıncı 76 dahi 245 - 0 Sen 108 
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sözcükler arasında “Ben ve Biz” zamirlerinin çokluğu kullanılan politik dilin içeriği açısından 

bağlayıcı bir işlev görerek, seçmen ile Erdoğan arasında kişisel ilişki kurduğunun 

göstergesidir. Erdoğan’ın 2002 yılındaki miting konuşmalarında, kullanmış olduğu fiil 

kiplerinin zamanlarının incelenmesi aşağıdaki Grafik 1.1’de verilmiştir. Ayrıca Erdoğan’ın 

kullanmış olduğu politik dilin vokabüler zenginliğini de grafik 1.2’de gösterilmiştir. 

Grafik 1.1: Erdoğan’ın 2002’de Kullandığı, Fiil Kiplerinin Frekansı 

 

 

Grafik 1.2: Erdoğan’ın, 2002’de Kullandığı Dilin Vokabüler Zenginliği 

 

Erdoğan’ın kullanmış olduğu fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan Bardin’in yıldız falında gelecek 

zaman kullanımı yüksek olarak beklenirken, Erdoğan’ın konuşmalarında bu böyle 

görünmemektedir. 2002 konuşmalarında birinci sırada 7179 ile şimdiki zaman, ikinci sırada 

3020 ile geçmiş zaman, üçüncü sırada 2079 ile mastar kipleri, Gelecek zaman kullanım oranı 
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2047 ile dördüncü sırada yer alırken ve beşinci sırada ise şart kipi yer almaktadır. Gelecek 

zaman kullanımı daha çok muktedir olma anlamında seçmene verilen vaatlerin kararlılığı 

üzerinde etkili olmuştur. Özellikle Erdoğan’ın kullanmış olduğu fiillerin sırası ile “Bakacağız-

vereceğiz-diyeceğiz-yapacağız-alacağız” gibi gelecek zaman kullanılarak seçim sonrasında 

oluşacak olan iktidarda, muktedir olmak hedeflenmiştir. Diğer yandan geçmiş zaman 

kullanımı ile şimdiki zamanın sebepleri ortaya çıkarılarak, şimdiki zamanın ne kadar olumsuz 

bir durumda olduğunu örneğin “Etmişler-yapmışlar-kalmışlar-oluyor-oturuyor-söylüyor” 

Erdoğan tarafından seçmene sunulmuştur. Erdoğan’ın şimdiki zaman kullanımındaki seçim 

stratejisi, hükümetin yanlış karalar ile ülkeyi kötü yönettiğini ve gelinen kötü durumun en 

büyük sebebi olduğunu seçmene anlaşılır bir şekilde anlatmak yatmaktadır. Erdoğan’ın 2002 

yılındaki miting konuşmalarında kullanmış olduğu fiil kiplerinin frekansı aşağıda ki Tablo 

1.6’da genel olarak verilmiştir.     

            

Tablo 1.6: 

Erdoğan’ın 

2002’de 

Kullandığı, 

Fiillerin 

Çekim 

Kipleri 

 

 

2.3. Erdoğan’ın 2002 yılı konuşmalarında kullandığı, Retorik: Erdoğan’ın 2002 yılındaki 

yapmış olduğu miting konuşmalarında, kullanmış olduğu retoriği açığa çıkarmak için; O’nun 

konuşmalarında muhatap aldığı kişi,  parti ve kurumların belirlenerek yapmış olduğu bu 

seslenişin hangi duyguyla gerçekleştirdiği tespit edilmesi gerekmektedir. Aşağıda verilen 

Tablo 1.7’de, Erdoğan’ın doğrudan hitap ettiği kişi, parti ve kurumları göstermektedir. Bu 

tablo oluşturulurken, Erdoğan’ın açıkça hitap ettikten sonra kullanmış olduğu kişi zamirleri ve 

yüklemlerde duygu tekrarı olarak sayılmıştır. Hitaplarda kullanılan olumlu tekrarlar (+) ile 

gösterilirken olumsuz tekrarlar ise (-) ile gösterilmiştir. Ortaya çıkan duygu değerleri ise 

Erdoğan’ın kullanmış olduğu söz dizimine bağlı olarak sempati/antipati olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1.7: Erdoğan’ın 2002 Retoriklerinde Seslendiği Kişi ve Kurumlar 

Fiil kipi Terim Sayısı Terim Oranı Seçmen üzerinde 

Emir 1022 %6,7 Öğüt 

Mastar 2079 %13,8 Sonuç 

Şimdiki zaman 7179 %47,6 Durum 

Gelecek zaman 2047 %13,5 Kesin Gelecek 

Şart kipi 215 %1,4 Olası Gelecek 

Geçmiş zaman 3020 %20,0 Olup bitmiş şeyler 

Sıra         Muhatap                 2002 Retorik 
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Erdoğan’ın 2002 yılında yapmış olduğu mitinglerde kullandığı olumsuz nitelemeler, en çok 

başta mevcut hükümete (-89 defa ) muhatap olarak yöneltilmiştir. Erdoğan özellikle olumsuz 

nitelemelerinin adresini kişisel olarak hedef göstermekten sakınmış daha çok genel olarak 

hükümeti muhatap almıştır. Hükümet üyeleri içerisinde en çok olumsuz nitelemeye muhatap 

olan ANAP Genel başkanı Mesut Yılmaz olmuştur (- 25 defa ).  Erdoğan’ın kişisel muhatap 

alarak en çok olumsuz nitelediği kişi hükümetin dışında hatta kendisi gibi parlamento dışında 

olan CHP lideri Deniz Baykal olmuştur (-40 defa ). Erdoğan’ın, muhatap olarak Baykal’ı 

hedef almasının en büyük sebebi 3 Kasım seçimlerinde kendiini Baykal ile yarışıyor olarak 

kabul etmesindendir. Diğer olumsuz retoriklerini mevcut hükümetin varlığına ve mevcut 

düzenin devamına ilişkin tavır alan dönemin gazetelerini kendine olumsuz muhatap olarak 

almıştır. Gazete ve gazete patronları içerisinde Erdoğan tarafından muhatap olarak en çok 

olumsuz nitelenen grup Doğan Grubu ve patronu ise Aydın Doğan olmuştur (-58 defa 

).Erdoğan tarafından muhatap olarak olumsuz nitelenen bir diğer kişi kendisinin de bir 

zamanlar içerisinde yer aldığı Milli Görüş hareketinin siyasi adresi olan Saadet Partisi Genel 

Başkanı Recai Kutan olmuştur. Öte yandan Türk siyasetinde 2002 yılında önemli bir sıçrama 

yapan, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan da Erdoğan’ın muhatap olarak olumsuz 

nitelemelerinin hedefi olmuşlardır. Bu ikisinin olumsuz olarak nitelenmesinin sebebi seçim 

yarışı içerisinde küçük parti olarak seçmeni sandıkta bölen konumunda olmalarıdır. Erdoğan 

2002 konuşmalarındaki retoriklerinde, olumlu nitelemelerini muhatap olarak tamamını, 

seçmen kesimleri üzerinde kurmuştur. Diğer yandan ise seçmenin kendisi dışındaki bütün 

seçilenleri olumsuz niteleme ile ayırt etmesini algı hedefi olarak belirlemiştir. Böylelikle 

Erdoğan’ın retoriklerinde kullanmış olduğu olumsuz nitelemenin muhataplığı, seçmen 

karşısında hükümet üzerinden yapılarak; seçmenin gözünde hükümet üyeleri başta olmak 

Duygu Tekrar 

1 Milletimiz + 739 

2 Kardeşlerim + 684 

3 Türkiye + 560 

4 Ak parti + 442 

5 İktidar + 206 

6 Vatandaş + 187 

7 Anneler + 136 

8 IMF + 133 

9 Hükümet - 89 

10 Öğrenci + 77 

11 Emekli + 68 

12 Medya Patronları - 58 

13 YÖK - 45 

14 Çiftçiler + 44 

15 Deniz Baykal - 40 

16 CHP - 39 

17 Mesut Yılmaz - 25 

18 Gençler + 24 

19 Bülent Ecevit - 18 

20 Cumhurbaşkanı - 14 
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üzere diğer siyasi rakipler de bilinçli olarak yıpratılmıştır. Erdoğan’ın olumlu retoriklerinin 

tamamı seçmene nasihat nitelinde olup geleceğe dair ümit veren bir söylem ile kullanılmıştır. 

Bu söylemin en büyük seçim sloganı ise Erdoğan tarafından “Her şey Türkiye için” olarak 

belirlenmiştir. Bu retorik Erdoğan’ın konuşmalarında seçmen karşısında en önemli 

vurgulayıcı söz olarak (+ 560 defa) kullanılmıştır. 

 2.4 Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarında, Gündem Konularını Ele Alış Biçimi: Erdoğan’ın 

3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleri öncesinde yapmış olduğu miting konuşmalarında, 

gündemi konularını ele alış biçiminde kullanmış olduğu anahtar kelimeler belirlenmiştir. Bu 

anahtar kelimeler siyasetin genel gündemine göre belirlenirken, bunun yanı sıra diğer yandan 

ise Erdoğan’ın miting meydanlarından kendini gündemini, kamuoyuna mal etmeye yönelik 

olarak da oluşturmuş olduğu siyasal söylemlerdir. Bu belirlenen kavramlar, meydanlarda 

yapılan miting konuşmalarının genel başlıklarını ve kapsama alanını belirlemektedir. 

Erdoğan’ın kendi gündemini kamuoyuna mal etmek için oluşturduğu, milli kavramlar Tablo 

1.8’de aşağıda verilmiştir.  

                           Tablo 1.8: Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarındaki: Milli Kavramlar                                                                                               

 

 

 

 

Erdoğan 

2002’de yapmış 

olduğu miting 

konuşmalarında, 

gündemi 

belirlerken 

Tablo 1.8’den de 

anlaşılacağı 

üzere Milli 

kavramlar 

üzerinde daha çok 

genel bir 

kamuoyu 

belirlemeye 

özen 

göstermiştir. 

Konuşmalarında 

Erdoğan, 

özellikle etnik 

 Milli Kavramlar  2002 Gündem 

1 Millet 726 

2 Türkiye 560 

3 Ülke 413 

4 Devlet 123 

5 Bayrak 122 

6 İstanbul 87 

7 Milli 77 

8 Ordu 46 

9 Ankara 35 

10 Türk 31 

11 Anadolu 23 

12 Hürriyet 16 

13    Vatan 9 

14    Çankaya 9 

15    Cumhuriyet 8 

16    Çanakkale 8 

17 Gazi 8 

18 İstiklal Marşı 2 

19 Şehit 2 

20 Başkent 1 
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kökenlerin altını çizerek, Millet kavramını 36 etnik kimlik ile açıklama yoluna gitmiştir. 

Diğer yandan ise 3 Kasım öncesi Erdoğan konuşmalarında, İstanbul üzerinde ayrıca vurgu 

yaparak hem İstanbul 

Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı 

döneminde ki 

faaliyetleri ile gündem 

belirlemiş hem de vermiş olduğu vaatlerini güvenirliliği üzerinde, İstanbul’u önemli bir 

referans olarak kullanmıştır.  

Erdoğan kendi gündeminden sürekli olarak 3 Kasım seçimlerini, ülke ve seçmenin gündemine 

taşımayı hedeflemiştir. Ak Partinin kurumsal imajına ve partisinin seçim beyannamesindeki 

vaatlerini sürekli olarak; ülke ve seçmenin gündeminde ilk sırada tutmayı başarmıştır. Çok 

kimliklik üzerinden yapmış olduğu referans ile Milli Bir kimlik oluşturmaya çalışan Erdoğan, 

birleştirici ve bütünleştirici ana unsur olarak Türkiye vurgusunu Milli Kavramlar üzerinde 

ikinci sırada en çok kullanmıştır.  

Erdoğan’ın konuşmalarında gündem belirlemek için kullanmış olduğu siyasi kavramlar ise 

daha çok seçim ve seçmene odaklı olarak devam ettiği görünmektedir. Erdoğan, gündemi 

oluştururken Koalisyon Hükümetinin üyelerini tek tek muhatap alarak şahsi polemiğe girmek 

yerine, Koalisyon üyeleri arasında ayrım yapmaksızın direk hükümeti hedef alarak seçmen 

gözünde siyasi açıdan yıpratma yoluna gitmiştir. Diğer yandan ise ülkenin içinde bulunduğu 

siyasi, sosyal ve ekonomik durumu, seçim meydanlarında sürekli olarak kendi gündemine 

almıştır.  

Erdoğan’ın kendi gündeminde, kişisel olarak en çok yer verdiği parti CHP, Lider ise Deniz 

Baykal olmuştur. 3 Kasım 2002 seçimlerine, 1999 seçimlerinde barajın altında kalarak; 

Meclis dışından katılan CHP, Erdoğan tarafından Ak Parti’nin, 2002 yılındaki en ciddi rakibi 

olarak görülmüştür. Hükümet ve CHP dışında Erdoğan’ın gündemine taşıdığı diğer siyasi 

kavram ise vatandaşın kendisidir. Seçmenin kendi sorunların Ülke gündemine taşıyıp, onlara 

çözüm yollarının sunarak; oyların sandığa yansıması, Erdoğan tarafından seçim stratejisi 

olarak belirlenmiştir. Erdoğan’ın konuşmalarında kullandığı başlıca siyasi kavramlar Tablo 

1.9’da aşağıda oldu gibi verilmiştir. 

Tablo 1.9: Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarındaki: Siyasi Kavramlar 

 

 

 

 

 Siyasal Kavramlar    2002 Gündem 
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Erdoğan’ın 2002 yılındaki 

konuşmalarında, 

ekonomik olarak gündem 

belirlemesi Tablo 

2.10’da 

anlaşılacağı gibi IMF ve 

Hükümetin yapmış olduğu ekonomik anlaşma ve bunun vatandaş üzerindeki yaptırımları ile 

ilgili olmuştur. Erdoğan, 2001 ekonomik krizinin toplumsal alandaki tüm etkilerini seçmene 

anlatarak, Hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar sonucunda vatandaşın mağdur 

edildiğini, miting meydanlarında sürekli gündemde tutmuştur. Erdoğan, ekonomik 

gündeminin ikinci sırasında ise ekonomik krize bağlı olarak artan işsizliği miting 

meydanlarında, sürekli olarak seçmenin gündeminde tutmuştur. Artan enflasyon rakamlarına 

bağlı olarak vatandaşın azalan alım gücü ve temel ihtiyaç maddelerine sürekli gelen zamlarda, 

Erdoğan’ın ekonomik olarak seçmenin gündemine taşıdığı diğer sorunlardır. Bütün bunların 

yanında Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde kamuoyuna ve seçmenin gündemine, 

iktidara geldiklerinde üç ana başlık etrafında oluşturdukları sorunlar ile acil mücadele eylem 

planı gerçekleştireceklerini ifade etmiştir. Erdoğan’ın “3Y” olarak ifade ettiği bu eylem planı, 

şu üç balık etrafında şekillenmiştir: Yoksulluk ile Mücadele, Yolsuzluk ile Mücadele ve 

Yasaklar ile Mücadeledir. Bu mücadele eylem planı çerçevesinde özellikle çiftçinin, 

emeklinin, öğrencinin sorunlarına değinilerek çözüm önerileri seçmene ve ülke gündemine 

sunulmuştur. Erdoğan’ın 3 Kasım seçimlerinde konuşmalarında gündemine taşıdığı ekonomik 

kavramların ana başlıkları Tablo 1.10’da aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

                   Tablo 1.10: Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarındaki: Ekonomik Kavramlar 

1 Parti 739 

2 Seçim 298 

3 3 Kasım 286 

4 İktidar 206 

5 Siyasi 184 

6 Tayyip Erdoğan 196 

7 Başbakan 143 

8 Başkan 128 

9 Vatandaş 99 

10 Oy 94 

11 Siyaset 89 

12 Halk 88 

13 Hükümet 79 

14 Seçilme 73 

15 Parlamento 68 

16 Lider 59 

17 Sandık 55 

18 Koltuk 51 

19 Demokrasi 47 

20 CHP 39 

 Ekonomik Kavramlar         2002 Gündem 
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Erdoğan’ın 2002 yılında miting meydanlarında yapmış olduğu konuşmalarda, hukuki 

kavramları kamu ve seçmenin gündemine taşırken daha çok siyasi yasaklar ve özgürlükler 

konusu üzerinde seçmene fikirlerini ifade etmiştir. 28 Şubat sonrası siyasi Pınarhisar’da 

Cezaevinde tutuklu olarak kalan Erdoğan, daha sonra ise tekrar siyasi yasaklı bir duruma 

gelmiştir. Ak Parti’nin kuruluşu ve seçim sürecinde de siyasi yasağı devam eden Erdoğan bu 

adaletsizliği seçim meydanlarında anlatarak, seçmenin gündemine taşımıştır. Hukuki olarak 

seçmenin gündemine taşıdığı diğer bir konu ise Erdoğan seçim mitinglerine devam ettiği 

sırada kendisi ile ilgili olarak DGM’nin ve Yargıtay’ın vermiş olduğu karalarla da, sürekli 

olarak kamu ve seçmenin gündeminde kalmıştır. Erdoğan’ın özellikle seçim meydanlarından 

seçmene, eğitimde başörtüsü serbestliği, İmam hatiplerin durumu,  bireysel haklar ve düşünce 

özgürlüğüne yönelik vaatlerini sürekli olarak her gittiği yerde tekrar etmiştir. 2002 miting 

meydanlarında, gündeme taşıdığı hukuki kavramlar Tablo 1.11’de olduğu gibi aşağıda 

verilmiştir. 

Tablo 1.11: Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarındaki: Hukuki Kavramlar 

1 IMF 133 

2 İşsizlik 133 

3 Borç 89 

4 Emekli  68 

5 Fon 65 

6 Açlık 56 

7 Maaş 55 

8 Mazot 50 

9 Batık banka 49 

10 Enflasyon  49 

11 Zarar 44 

12 Zarar 44 

14 Yoksulluk 43 

14 Prim 38 

15 Rüşvet 34 

16 Dolar 33 

17 Milyon 30 

18 Milyar 31 

19 Ticaret 25 

20 Hazine 24 

          Hukuksal Kavramlar  2002 Gündem 

1 Dava 137 

2 Zulüm 136 
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Erdoğan’ın 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde yapmış olduğu miting konuşmalarında, 

meydanlardan seçmenin ve kamuoyunun gündemine taşıdığı diğer kavramların başlıca 

olanları Tablo 1.12’de aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1.12: Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarındaki: Diğer Kavramlar 

 Diğer Kavramlar  2002 Gündem 

1 Kardeşlerim 684 

2 Bu Şarkı 221 

3 Eğitim 153 

4 Hizmet 144 

5 Hastane 140 

6 Anne 136 

7 TOKİ Konut 136 

8 Onur 114 

9 İnsan 110 

10 Üniversite 110 

3 Yasak 118 

4 Özgürlük 68 

5 Ceza 46 

6 Mazlum 39 

7 Eşitlik 30 

8 Vicdan 34 

9 Pınarhisar 29 

10 Kanun 28 

11 Mahkûm 24 

12 Yasal 23 

13 Adalet 22 

14 Hâkim 22 

15 Hukuk 21 

16 Adaletsizlik 20 

17 Hukukçu 20 

18 Yasa 20 

19 Hak 18 

20 Hukuki 15 
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11 Lise 106 

12 Vergi 89 

13 AB 71 

14 Yoksulluk 65 

15 Gazete 58 

16 Teknoloji 58 

17 Rabbim 55 

18 Allah 51 

19 Mazot 50 

20 Çiftçi 44 

 

Erdoğan özellikle seçim meydanlarından annelere, gençlere, emeklilere, çiftçilere ve toplum 

bütün kesimlerine seslenerek, onların sorunlarını kendi gündeminde tutarak çözüm önerileri 

sunmuştur. Erdoğan bu çözüm önerilerini geleceğe yönelik seçim vaatleri arasında sürekli 

olarak ifade etmiş ve seçim kampanyasının önemli bir propagandası haline getirmeyi 

başarmıştır.  

 

 

 

3. YÖNTEM: Bu çalışma İçerisinde, kullanılan politik dilin özelliklerini tespit edebilmek 

amacıyla Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi ve Bardin’in içerik analizi yöntemi 

kullanılacaktır.  

3.1. Söylem Analizi Yöntemi: Söylem analizi, konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan 

anlam ürünleri ile ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir 

araştırma yöntemidir.  Söylem analizinin kuramsal arka planında sosyal bilimlerdeki 

sosyoloji,  psikoloji,  dilbilim,  medya,  siyasal bilimler gibi pek çok farklı alan yer 

almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakış açılarına ve bilimsel 

yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine ilişkin kendi kurallarını oluşturur 

(Ekşi ve Çelik, 2008:113). Söylem analizi nesnel kuralları olan ve nesnelliği barındıran bir 

analiz değildir. Bu yüzden nitel araştırma yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz 

yöntemleri ile benzerlik gösteren tarafları vardır. Bununla beraber söylem analizi Dilbilim,  

psikoloji, sosyoloji felsefe gibi birçok disiplinin kavşak noktasında kesişen bir durumdadır. 

Söylem analizi sonucunda ulaşılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara 

ulaşmaktan ziyade bireylerin farklı bakış açısıyla bakmasını sağlamaya ve söylemleri sosyal 

bağlam içinde değerlendirmeye çalışır (Demir, 2008: 5). Sözen’e göre, söylem analizi üç 

sacayağına dayanır: birincisi, Sausser’cü anlayışa dayanan yapısalcı dilbilim. İkincisi, 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3549 
 

Wittgenstein’nın dilsel felsefesinden yaralanan pozt-pozivitizm. Üçüncüsü ise dil 

felsefesinde, Gadamer ve bir yarısı yapısalcılara, bir yarısı da hermeneutiğe dayanan 

Ricoeur’den etkilenen hermeneutiktir (Sözen, 2014: 79). Söylem analizi, mevcut söylemleri 

yeniden üretme, değiştirme, dönüştürme veya mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma 

özelliğine sahiptir. Çalışmamız içerisinde zaman zaman Teun A. Van Dijk’ın söylem analizi 

ve Bardin’in içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır. Van Dijk’ın, başta haber söylemi 

olmak üzere değişik söylem yapılarına ilişkin analiz çalışmaları bulunan Hollandalı bir 

dilbilimcidir (Van Dijk, 2003: 110). Van Dijk’ın söylem anlayışında bir diğer önemli kavram: 

ideolojidir. Van Dijk, söylem ve ideoloji arasında iki yönlü bir ilişkiden olduğunu belirtir. 

Buna göre ideolojiler günlük yaşamdaki söylemlerimizi etkilerken, söylem de ideolojilerin 

yeniden üretiminde önemli bir rol oynar. Van Dijk’a göre iktidar, toplumsal gruplar 

arasındaki ilişkinin özelliği olarak ortaya çıkar ve esas olarak iletişim içindeki etkileşim 

içinde oluşur.  

Van Dijk; söylemin yapıları, iktidarın yapıları arasındaki ilişkileri analiz eder ve söylemsel 

iktidar biçimlerini (söylemsel formasyonları) açığa çıkarmayı amaçlar (Van Dijk’dan akt. 

Sancar, 2008: 140-142). Van Dijk ideolojik söylemin, “Bizim iyi şeylerimizi, onların ise kötü 

şeylerini vurgulamak” şeklinde tezahür eden bu genel yaklaşımını daha ince ideolojik analize 

imkân verecek şekilde yeniden formüle eder. Van Dijk tarafından “İdeolojik (dördül alan) 

kare” olarak adlandırılan ve ideolojik söylem analizine temel teşkil eden bu kavramsal alan şu 

4 ilkeden oluşmaktadır (Dijk, 2003: 57):  

1) Bizim hakkımızda olumlu şeyleri vurgula.  

2) Onlar hakkında olumsuz şeyleri vurgula.  

3) Bizim hakkımızda olumsuz şeyleri vurgulama.   

4) Onlar hakkında olumlu şeyleri vurgulama.  

 

3.2. İçerik Analizi Yöntemi: Çalışma içerisinde yararlanacağımız diğer bir analiz yöntemi 

ise içerik analiz teknikleridir. içerik analizi, mesajda, bireyi görünmeden etkileyen öğelerin 

etkilenmesine yönelik “ikinci bir okuma” olarak ifade edilir (Gökçe, 2006:35). Bu anlamda 

içerik analizi, bir tür iletişim psikanalizini ve ileteni algılama sanatını andırmaktadır. Söz 

konusu okuma, okuyanı önyargılarında onaylayan, ilk duygularında rahatlatan, ideolojik, 

politik ve kültürel kanaatlerini pekiştiren bir okuma değil, ona gerçekten de yeni bir şeyler 

öğreten, onu yeni bir şeylerin önüne koyan bir okumadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001:26). İçerik 

analizin uygulanırken, incelenen konuya bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılır. Bunlardan 

tekniklerden özellikle, yapılan çalışmada uygulayacağımız tekniklerin kısaca ele almakta 

fayda vardır (Bilgin, 1995: 96). 

3.2.1. Frekans Analizi: içerik analizi, en basit şekliyle, birim ve ögelerin sayısal, yüzdesel ve 

oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu tür analizde, sayılabilecek 
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nitelikte birimler veya sözcükler alınır ve analiz göstergeleri frekans türünde ifade edilir. 

Frekans analizi, en basit şekliyle, birim veya ögelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda 

görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir metinde anahtar sözcüklerin, bir insanın 

günlük uğraşları arasında ilgi odaklarının, bir kitle iletişim aracında ana-temaların 

belirlenmesinde, frekans analiz sonuçlarına bakılır  (Bilgin, 1995: 96). 

3.2.2. Değerlendirici Analiz: Osgood ve arkadaşları (1954) tarafından geliştirilen bu yöntem, 

tutum ve kavramını ele alır. Bu yöntemin kuramsal çerçevesi, temsili bir dil anlayışına 

dayanır. İnsanın kullandığı dilde yansıdığı ve mesajın analizi sayesinde verici hakkında 

enformasyonlar edinilebileceği varsayılır. Örneğin Erdoğan’ın, genel seçimler öncesi, yapmış 

olduğu miting konuşmalarındaki olumlu veya olumsuz retorik tekrarları karşı tarafa 

bakışındaki tutumunu yansıtmaktadır. Ayrıca Erdoğan’ın, konuşmalarındaki retoriksel 

tekrarların sayısı; karşı tarafa olan bakış açısının yoğunluğu ortaya koymaktadır. 

 

3.3.3. Yıldız Falı: Kitle iletişim alanında gerçekleştirilmiş çeşitli içerik analizi çalışmaları 

vardır. Bardin (1977) tarafından “Yıldız Falı” konusunda yapılan içerik analizi, bunların 

ilginç örneklerinden biridir. Buna göre; metindeki tüm kelimelerin sayısının (O), farklı 

kelimelerin sayısına (V) oranı (O/V) ile kelime çeşitliliği tespiti yapılmaktadır (Bilgin, 1995: 

109). Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı olanları ile araç niteliğinde 

olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilebilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar taşıyıcı, zarf, edat, 

nida ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. Metinlerde bu 

kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. Bu yolla 

hatibin metne taşıdığı kelime hazinesi, ortaya konulabilecektir. Bardin’in formülünü metne 

uygularken; sayı ve tarih ifadeleri sayım dışında tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve 

bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı kökten üretilmiş olsa da, 

anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıştır. Sesteş 

kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiştir. Örneğin 

Erdoğan’ın 2002, 2007 ve 2011 yıllarında seçim miting konuşmalarındaki “Doluluk” 

durumunu ölçülerek, kelime hazinesinin zenginliğini ortaya çıkartılacaktır. 

 

 

 

 

 

 SONUÇ: 

Ortaya çıkan bu sonuçlar ile beraber Erdoğan’ın, 3 Kasım 2002 milletvekili genel 

seçimlerinde miting meydanlarında yapmış olduğu miting konuşmaları doğal dil, retorik ve 

gündem konularını ele alış biçimi şeklinde üç ana başlık altında, yapılan çalışma içerisinde 

incelendi.  

Erdoğan’ın siyasal söyleminin sebeplerini, Türk siyasi tarihinin içerisinde özellikle 12 Eylül 

askeri darbesini siyasi, ekonomik ve sosyal yansımalarında bulabiliriz. Ayrıca Erdoğan’ın 

ortaya koyduğu siyasal söyleminin sonuçları ise gelecek Türk siyaseti için uzun yıllar bir 
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belirleyen ve çıkış noktası olarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle yapılan 

çalışma içerisinde, Erdoğan’ın politik dilinin dünü, bugünü ve yarını ile beraber siyasi, 

ekonomik ve sosyal yönden incelenmiştir. Yapılan çalışma, Türk siyasi tarihinin yakın dönem 

bir projeksiyonu olması yanında; geleceğe ışık tutacak önemli sonuçları da ortaya 

koymaktadır.  Yapılan bu çalışma içerisinde ortaya çıkan verilerden elde edilen sonuçlar 

aşağıda sıralanmıştır. Doğal dil incelmesinde ortaya çıkan verilerde Tablo 1.2 ve 1.3’de genel 

olarak verilen bilgiler, Erdoğan’ın Politik dilinin kelime hazinesini ortaya koymaktadır. Metin 

ortalamasına bakıldığında, metnin uzunluğu terim sayısına bakıldığında 78478 terim sayısı ve 

5096 terim çeşidinden oluşmaktadır. Buna göre Erdoğan’ın miting konuşmalarındaki tekrar 

oranı ortalama olarak 15,36’dır. Erdoğan’ın konuşma metinlerine bakıldığında ise konuşma 

metinlerindeki terim sayısının çeşitliliği, Onun kelime hazinesinin aslında ne kadar çok 

zengin olduğunu göstermektedir. Diğer yandan konuşmalardaki tekrar oranının bu kadar 

yüksek olması, propaganda açısından Erdoğan’ın, politik dilini kamuoyunun geneline yönelik 

basit ve sade bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Doğal dil kullanımını 

gösteren Tablo 1.3’de konuşma metinlerinin içerisinde amaç sözcükle olarak 

nitelendirdiğimiz isim, fiil ve sıfatların, konuşmalarda kullanıldıkları oran, verilen mesajın 

yükünün taşımak olarak değerlendirilmelidir. Konuşma metinlerinde kullanılan 78478 terim 

çeşidinin 60966’sı amaç sözcüklerden oluşması, seçmene verilen mesajların güçlü olarak 

taşındığının bir göstergesidir. Diğer taraftan ise konuşma metinlerinde kullanılan araç 

sözcükler Tablo 1.4’de 2002 konuşma metinlerinin içerisinde zamir, zarf edat bağlaç ve 

ünlem olarak yer almaktadır. Araç sözlüklerin konuşma metinleri içerisindeki görevi vurgu, 

dikkat çekme ve anlatımı güçlendirme görevini üstlenmektir. Bunun içinde Erdoğan’ın 

konuşmalarında, araç sözcüklerin kullanım oranı 17512 olarak yüksek bir oranda 

kullanılması, miting meydanlarından verilen mesajlarda vurgunun, anlatımın güçlü olması ve 

dikkat çekme konusunda çok başarılı olduğunu göstermektedir.  

Erdoğan’ın konuşmalarında kullanmış olduğu “Biz” zamiri (1947 defa)bazı cümlelerde 

kendisini, bazı cümlelerde yol arkadaşlarını ve bazı cümlelerde ise Ak partiyi göstermek için 

kullanılmıştır. Arkonaç’ın özneyi ararken belirttiği “Türkçe konuşmalarda kişi dilbilgisine 

uygun olarak, kendini ya da diğer kişiyi çoğu zaman eylemden sonra tanımlayandır, zamir-

özne çoğu zaman gizlidir ve eyleme eklemlenir. Erdoğan’ın konuşmalarında, Örneğin 

“Sizlerin hayır duasıyla bu yola çıktık, yapıcı ve şefkatle iktidara yürüyoruz.” Özne nadiren 

cümle başında, eylemin sorumlusunu vurgulamakta kullanılır “Bizi yok etmeye gelenler, 

bizde hayat bulacaktır.” Öznenin konumunu genelde eylem belirler.” (Arkonaç, 2010, 21-32). 

Yine Erdoğan’ın konuşmalarında, “Ben” ve “Biz” zamirleri birbirlerinin yerine kolaylıkla 

geçebilir. Özellikle Erdoğan konuşmalarında, eylemin önemini veya failin etkisini öne 

çıkartmak istediği zaman “Biz” öznesini kullanırken, kendi kişiliğini öne çıkartmak istediği 

zamanda “Ben” öznesini kullanmayı tercih etmiştir. 

“ Biz geldiğimizde uygulayacağımız politikalarla IMF'nin Alacağını takır takır öderiz, gel bak biz bu 

paraları takır takır öderiz... Ben bunu 4-5 televizyonu gazetesi olan biri olarak değil milletin iktidarına 

giden biri olarak konuşuyorum.” (ADANA – 20.10.2002 mitingi) 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3552 
 

Erdoğan’ın konuşmalarında, metin boyunca kimlere, hangi duygu yüküyle hitap ettiği 

incelendiğinde Tablo 1.7’de görüldüğü gibi, “Milletimiz” ve “Kardeşlerim” sözcük türleri en 

çok kullandığı hitap cümleleridir. Bu sonuç daha çok Erdoğan’ın miting meydanlarında 

muhatap olarak, direk vatandaşı hedef aldığının bir göstergesidir. Erdoğan bütün olumlu 

retoriklerini, başta seçmene, sonrasında Türkiye’ye, Ak partiye ve kendisine yönelik 

kullanırken; olumsuz retoriklerinin çoğunu mevcut dönemin hükümetine ve 3 Kasım 

seçimlerindeki en büyük rakibi olan CHP’yi ve Lideri Baykal’ı muhatap alarak kullanmıştır. 

2002 konuşmalarındaki olumsuz seslenişin sayısı ve yoğunluk bakımından çokluğa da bu 

rekabetin bir sonucudur. Erdoğan’ın konuşmalarında, ikna aracı olarak kullandığı referans 

doğrudan doğruya kendisidir.  

“Biz” zamirinin kullanılması ve konuşmalardaki yoğunlaşmada bu gözlemi doğrulayıcı 

niteliktedir. Erdoğan miting alanındaki seçmene seslenmeyi seçerken;  

“Bizi yok etmeye gelenler, bizde hayat bulacaktır inşallah çünkü Biz, Mevlana'yız, Yunus'uz, Pir 

Sultan Abdal'ız, Ferhat'ız, Şirin'iz. 'Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste' diyerek geliyoruz. 

'Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı vardır' inşallah iktidara geliyoruz.” (AFYON – 

08.10.2002) 

Erdoğan’ın 3 Kasım öncesi konuşmalarında bu eylemler sadece “Biz” öznesi tarafından 

doğrudan kendine referans olarak yapılmıştır. Mücadelenin doğrulanması “Zalimin 

zulmüne karşı sevenin Allah’ı vardır” benzetmesiyle yapılmıştır. Erdoğan’ın seçim 

meydanlarında yapmış olduğu konuşmalarda seçmene karşı ortaya koyduğu söylem ile 

gerek dil kullanımı gerek retoriksel tekrarlarında ve gündem oluşturmada; en büyük 

teminat olarak sürekli kendini göstermeyi başarabilen bir politik dil kullanmıştır. Genel 

olarak doğal dil kullanımında, kelime çeşidindeki bu yüksek oran; konuşmalar 

içerisindeki tekrar oranını ve propaganda açısından Erdoğan’ın politik dilinin 

kamuoyunun geneline yönelik basit ve sade bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini 

göstermektedir. Bu değerlendirmelerin her ikisi de geçerli olmakla birlikte, söylem 

analizinde sadece konuşma metinlerine bağlı kalarak genel bir değerlendirme yapmak; 

Erdoğan’ın gerçek niyetini veya söylemini ortaya koymaya çalışmak yersiz ve gereksiz 

bir çabadır. Çünkü kullanılan bu politik dil Erdoğan’ın seçim döneminin durumunu, 

seçmene yansıtmak ve seçmenin gündeminde tutmak için kullandığı politik bir dildir.   

Erdoğan’ın 2002, seçimlerinde, kullanmış olduğu fiillerin kipleri incelendiğinde ilginç 

sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan Bardin’in yıldız falında, 

gelecek zaman kullanımı yüksek olarak beklenirken; Erdoğan’ın üç seçim dönemindeki 

konuşmalarında fiil zamanlarının toplamında, durum böyle görünmemektedir. Gelecek zaman 

kullanım oranı 8614 ile beşinci sırada yer almıştır. Diğer yandan şimdiki zaman (21374)  kipi 

birinci sırada yer alırken, geçmiş (19903) zaman ikinci, Mastar kipi (10739) üçüncü sırada ve 

emir kipi ise dördüncü sırada (8747) yer almıştır. Gelecek zaman kullanımı daha çok 

muktedir olma anlamında seçmene verilen vaatlerin kararlılığı üzerinde etkili olmuştur. 

Özellikle Erdoğan’ın kullanmış olduğu fiillerin sırası ile “Bakacağız, vereceğiz, diyeceğiz, 

yapacağız, alacağız” gibi geçmiş seçimlerin ardından yapacaklarını devamlı anlatarak, seçim 
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sonrasında oluşacak olan iktidarda, muktedir olmayı hedeflenmiştir. Erdoğan’ın 3 Kasım 

2002 seçimlerinde kullandığı politik dil, varoluşsal bir dil olma özeliğine sahiptir. Diğer 

yandan geçmiş zaman kullanımı ile şimdiki zamanın sebepleri ortaya çıkarılarak, şimdiki 

zamanın ne kadar olumlu bir durumda olduğu örneğin “Etmişler-yapmışlar-kalmışlar-oluyor-

oturuyor-söylüyor” Erdoğan tarafından seçmene sunulmuştur. Erdoğan’ın 2002’de yapmış 

olduğu konuşmalarında geleceğe ilişkin en çok kullandığı fiil kipleri hem seçmeni hem de 

kendini bağlayan emir kipleridir. Kullanılan emir kiplerinin gelecek zaman ile politik dile 

yansıması şu şekilde olmuştur “Deyin-diyoruz-diyeceksiniz, bakacağım-bakın-bakacaksınız”. 

Kullanılan Şart kipi ise daha çok şimdiki zamanda ortaya çıkmıştır. Örnek “Geliyorsam-

geliyorsak-geliyorsanız, veriyorsam-veriyorsak-veriyorsanız”. Kullanılan mastar ekleri ise 

genelde geçmiş zamanda olup mevcut hükümetin icraatlarını ortaya koymak için 

kullanılmıştır. Bunlar “vermek-etmek-kalmak-gelmek-gitmek-almak-bakmak” gibi 

sözcüklerdir. Genel olarak Erdoğan’ın kullanmış olduğu politik dil seçmen üzerinde 

kararlılık, devamlılık ve istikrara uygun bir söylemsel dildir. Erdoğan’ın 2002’de miting 

meydanlarında kullanmış olduğu ana slogan “Her şey Türkiye için” olarak belirlenmiş ve 

kullanılmıştır.  Böylelikle Ak parti hükümeti döneminde gerçekleşecek hedeflerin önemine 

vurgu yapılmıştır. Ayrıca Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde, seçmene olan vaatlerinin 

güvenirliliğini; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatları, önemli bir 

referans olarak kullanmıştır. Erdoğan’ın konuşmalarında, metin boyunca kimlere hangi duygu 

yüküyle hitap ettiği ve kullanılan retorikleri incelendiğinde “Kardeşlerim” (684 defa), 

“Türkiye” (560 defa)  ve “Millet” (726 defa) sözcük türleri en çok kullandığı hitap 

cümleleridir. Ortaya çıkan bu veriler, daha çok Erdoğan’ın miting meydanlarında aracı 

koymadan direk vatandaşı muhatap aldığının bir göstergesidir. Erdoğan’ın 2002 yılında 

miting meydanlarında yapmış olduğu konuşmalarda hukuki kavramları kamu gündemine 

taşırken 3 Kasım seçimleri öncesinde, daha çok eğitimde fırsat eşitsizliği, imam hatipler ile 

mezunlarının durumu, başörtüsü sorunu, siyasi yasaklar ve bireysel özgürlükler konusunu ve 

sorunları gündemine taşımıştır. Bu mağduriyetler karşısında seçmene “Kimsesizlerin sesi 

veya kimsesi” mesajı verilmiştir. 

Erdoğan’ın 2002 yılı konuşmalarında ekonomik gündemine, 57. Hükümetin, IMF ile yapmış 

olduğu ekonomik anlaşma ve bunun vatandaş üzerindeki yaptırımları almıştır. Erdoğan seçim 

meydanlarından toplumun bütün kesimlerine seslenmiştir. Özellikle annelere, gençlere, 

emeklilere, çiftçilere ve toplumun diğer kesimlerine seslenerek onların sorunlarını kendi 

gündeminde tutmuş ve çözüm önerileri sunmuştur. Erdoğan bu çözüm önerilerini iktidara 

geldikleri zaman, önceden hazırlanan “Acil eylem planı” çerçevesinde bir gündem de 

oluşturmuştur. Acil eylem planı çerçevesinde, Erdoğan (3Y) yolsuzluk, yoksulluk ve 

yasaklarla mücadele konusunda, neler yapacaklarını sürekli olarak miting meydanlarında 

seçmenle paylaşmıştır. 2002’de gündeme alınan diğer konular: eğitim, sağlık, tarımsal destek, 

bölünmüş yollar ve dar gelirli vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılacak konutlar olmuştur.  

Sonuç olarak Erdoğan 2002’de yapmış olduğu miting konuşmalarında,  söylemsel inanılırlık 

ve güvenilirlik açısından seçmene karşı en büyük teminat olarak, kurumsal bir güven yerine, 

sürekli kendini göstermiştir. Bu durum Erdoğan’ı politik dil açısından, diğer rakiplerinden 
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belirgin bir şekilde ayırmaktadır. Bunun içinde Erdoğan kendi karizmasını, siyasi 

birikimlerini ve kazanımlarını seçmenin karşısında referans olarak gösteren bir politik dili 

kullanmaktadır. Erdoğan’ın politik dili, 2002 yılında iktidara aday iken varoluşsal bir söylem 

olma özelliği taşır.  Erdoğan’ın, seçim meydanlarında basit, sade ve seçmene dolu bir mesajla 

kullanmış olduğu “Politik dil” seçmen tarafından benimsenerek kanıksanmış; ikna ve iddia” 

açısından en önemli propaganda enstrümanı olmuştur. Miting konuşmalarının karşısında 

seçmen, Erdoğan’ın sadece ne dediğine değil nasıl dediğine de önem vermiş ve Erdoğan ile 

arasında söylemsel bir bağ kurmuştur. Bu değerlendirmeler geçerli olmakla birlikte, söylem 

analizinde sadece konuşma metinlerine bağlı kalarak genel bir değerlendirme yapmak ve 

Erdoğan’ın gerçek niyetini ortaya koymak yersiz bir çabadır. Çünkü konuşmalarda kullanılan 

bu politik dil, Erdoğan’ın 2002 döneminin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu seçmene 

yansıtmak, seçmenin gündeminde tutmak için kullandığı bir söylemdir.  
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ÖZET: Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde olup; toplumun bütün 

kesimlerince başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız çağ artık bir söylem çağı olup, dünyadaki 

genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının etkisi altındadır. Yaşadığımız dünyada artık mutlak 

gerçeklik yoktur, mutlak söylemler vardır. Söylem analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini 

inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda 

bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki söylem ve 

iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir. Ak Parti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin 

12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinde siyasette kesintisiz en çok 

seçim kazanan ve en çok tartışılan siyasi liderlerinden birisidir. Bu nedenle Erdoğan’ın, Türk 

Siyasetindeki başarısı incelenmeye değer bulunmuştur. Böylelikle Erdoğan’ın hayatı, siyasi gelişim 

süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler dikkate alınarak; 22 Temmuz 2007 seçim mitinglerinde 

kullandığı, “Politik dil” söylem tarzı, içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Erdoğan’ın seçim 

dönemlerindeki miting konuşma metinleri; doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem 

konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma biçimi açısından değerlendirilecektir. Bulgular tablolar 

halinde düzenlenecek ve karşılaştırma yapılarak analiz edilecektir. Ortaya çıkan siyasal söylem analizi 

ile “Türk Politik Dilinin” değişim ve dönüşümleri belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Siyasal Söylem Analizi, Politik Dil, 22 Temmuz 2007 Seçimleri, Recep 

Tayyip Erdoğan. 

 

POLİTİCAL LANGUAGE USE İN TURKİSH POLİTİCS: POİTİCAL DİSCOURSE 

ANALYSİS OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN’S MEETİNG SPEECH İN 22 JULY 2007 

GENERAL ELECETİONS 

ABSTRACT: The term of discourse that emerged with the studies conducted in western World in the 

beginning of 20th century and became dominant in its own field in 21th century  has been referred and 

used as a term by all fractions of the society for nearly a century. The current age is a discourse period 

and all the universal sciences are under the effect of discourse. There isn’t an absloute reality any 

longer  but absolute discourse. Discourse analysis is a research method that is interested in meaning 

products occured through speech and texts and used wide- ranging social and cultural research. 

Discourse analysis examines the usage style of the language and its functions. Discourse and 

communication that have the speciality to reveal words, sentences, other contextual statements by the 

way of implication have significant ideological dimensions. Recep Tayyip Erdoğan, the founder of 

Justice and Development Party and the predisent of Republic of Turkey is one of the political leaders 

who continuously wins elections and who is undoubtedly at issue during Turkish political history. His 

success is worth being examined in Turkish Politics. The speech and discourse style used by Erdoğan 

during the elections  will be analysed through discourse analysis method by considering his life, 

political development process and factors influencing his political personality. In this study, discourse 
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analysis method will be used with the aim of determining the features of political discourse with 

reference to Erdoğan’s meeting speech from  22 July 2007general elections. For this speech texts will 

be examined in terms of natural speech usage, its rhetoric  elements and discussed  agenda topics. 

Findings will be ordered by tables and evaluated by comparison. Especially, Erdoğan’s  usage style of 

the pronouns  “I” and  “we”, the style of approaching agenda topics and his methods used for 

persuasion will be used as analysis tools. With the emergent political discourse analysis change and 

transformation of “Turkish Political Discourse” will be determined. 

Keywords:Discourse, Political Discourse Analysis, Political Speech, 22 July 2007elections and  

Recep Tayyip Erdoğan 

 

GİRİŞ:  

Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde toplumun bütün 

kesimlerince başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız Çağ, bir söylem çağı olup; artık 

dünyadaki beşeri bilimlerin hepsi söylem kavramının etkisi altındadır. Söylemin keşfinden 

sonra, artık evrensel mutlak gerçeklik yoktur; gerçeklikler vardır. Gerçeklik, söylemle ve 

söylem içinde inşa edilen bir şeydir. Her söylem bir gerçeklik inşasıdır ve dolayısıyla 

söylemlere artık tekabül eden geçeklikler söz konusudur (Sözen, 2014: 9). Sürekli olarak 

değişen ve gelişen postmodern dünyada aynı zamanda; söylemlerde değişip ve gelişmektedir. 

Söyleme dayalı değişimin en açık olarak yaşandığı yerlerden biriside, “Siyaset ve Siyasal 

söylem” dir. Siyasal söylemin en dinamik aktörlerinden birisi olan Liderlerin, “Politik Dil” 

kullanımının araştırılması; içinde bulunduğumuz dönemin “Yapı çözümüne” katkı sağlaması 

açısından önemlidir. Söylem analizi konuşma ve metinler aracılığı ile oluşan, anlam 

ürünleriyle ilgilenen, geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir 

araştırma yöntemidir (Van Dijk, 1991: 114). Söylem analizi eleştirel yönü ile Neo-Marksist 

düşünürlerin, Frankfurt Okulu ve Batı Marksizm’inin dile yaptığı vurguyu merkeze alır. 

Disiplinler arası bir yaklaşım olan söylemin, inceleme yaptığı alan; sosyoloji, dilbilimi, sosyo-

linguistik ile söylemin kesiştiği alandır (Sözen, 2014: 83). Söylem analizi alanına yönelik 

literatür çalışmalarına baktığımızda daha çok Foucault merkezli, Van Dijk ‘ın haber söylem 

analiz yöntemine dayanan çalışmaların yapılmış olduğu görülmektedir. Yapılan bu akademik 

çalışmalar daha çok yüksek lisans ve doktora çalışması olarak yapılmıştır. Bu çalışmanın odak 

noktası, yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak Türk siyasetinde “Politik Dil” kullanımının 

söylem analizinin ilk örneklerindendir. Söylem analizinde ve özellikle metin incelemelerinde 

genellikle, postyapısalcı ve Foucault’cu söylem kuramlarından etkilenerek güç ilişkileri 

üzerinde durulur. Foucault, “Bilgi ve iktidar” ilişkisinden yola çıkarak bir özne 

kavramsallaştırması geliştirmiştir. Bu, bir anlamda insanın nasıl bir bilginin nesnesi haline 

getirildiğine işaret eden sürecin anlatımıdır. Kısaca Foucult’ya göre insan, kendi özgürlüğüne 

sahip olmak ve kendi varoluşunun öznesi olmak için bilgi nesnesi haline getiriliyordu (Durna 

ve Kubilay, 2010: 52).   

Bu çalışmada, siyasal söylemin belirleyen aktörü olarak, Lider kavramından hareketle; 

Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde, seçim bölgelerinde benzer nitelikte yaptığı 

53 miting konuşmasının “Politik Dili” incelenecektir. Böylelikle, Türk siyasal söyleminin 
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dönemsel olarak belirgin özellikleri, varsa tanımlamaları ve değişimleri ortaya konulacaktır. 

Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 12.Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinin, siyaseten kesintisiz en çok seçim kazanan 

ve politik dil olarak en çok tartışılan Liderlerinden birisidir. Bu nedenle yapılan çalışma ile 

Erdoğan’ın, hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler dikkate 

alınarak; 22 Temmuz 2007 seçimlerinde kullandığı politik dil veya siyasal söylem tarzının 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Erdoğan’ın seçim meydanlarında yapmış olduğu miting 

konuşma metinleri içerisinde temel olarak şu soruların cevaplarını arayacaktır:  

 Söylemi dile getireni (kim söylüyor), 

  Otoritesini/gücünü (neye dayanarak),  

 Dinleyiciyi (kime söylüyor),  

 Amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi başarmak istiyor) kapsar.  

Bu sorular ışığında, Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yapmış olduğu 53 miting 

konuşmasının, doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve kullandığı 

“Ben ve biz” zamirlerini kullanış biçimi kapsamında temalaştırma çalışması yapılarak 

incelenecektir. Sonuç olarak Erdoğan’ın, ortaya koyulan siyasal söylem analizi ile Türk 

Siyaset Dilinin özellikleri ve toplumsal gerçekliğinin yansıması, tanımlanması ve 

değişimlerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

 

1.TEORİK ÇERÇEVE: Söylem, Söylem kuramları, Söylem analiz yöntemi, Lider kavramı 

ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatına genel bir bakış. 

1.1. Söylem: Söylem, bir dilbilimci için “Cümlenin ötesindeki” anlamına gelirken, 

bazıları için söylem çalışması dilin kullanımına işaret edebilir. Eleştirel kuramcılar, gücün 

söyleminden, iktidarın söyleminden bahsederek, sosyal bilimlerle farklı bir açıdan bağlantı 

kurarlar (Mutlu, 2008: 262). Söylem analizi politika alanında, görece geç kullanılan bir teknik 

olmuştur. Politika, söylem analizcileri tarafından henüz çok fazla bilinmeyen bir alan olduğu 

için yapılan politik dil ve söylem çalışmalarının genellikle çoğunluğunu, dilbilimciler ve 

söylem analizcileri yapmıştır. Ülkemizde söyleme dair yapılan çalışmaların en kapsamlısı 

Edibe Sözen’in “Söylem” adlı eseridir. Edibe Sözen bu konuda Söylemi şöyle tanımlar; 

“Hayat söylemlerdedir ve hayat söylemler ile gerçekleşir. Artık Newton’un mutlak zamanı ve 

uzayı içinde değil; belirsiz, kaotik bir söylemler evreninde yaşıyoruz” (Sözen, 2014: 9). 

1.2. Söylem Kuramları: 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında özellikle dilbilim 

alanında yapılan çalışmalar ile Söylem kavramı ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli 

yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, toplumbilimciler ve toplumun bütün 

kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Modernizm ve modernleşme 

sonrasında, içinde bulunduğumuz çağ postmodernizmle gelişmiş bir söylem çağıdır ve 

dünyadaki genel geçer insani bilimlerin hepsinde söylem kavramının tesiri görülmektedir. 

Bugüne kadar ortaya konulan çalışmalarda gerek yapısalcılar gerekse postyapısalcılar insanın 

anlama yetisine ve buna bağlı olarak söylem alanına çok büyük katkıda bulunmuşlardır. 
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Özellikle Saussure, Strauss, Lacan, Barthes, Derrida, Gadamer ve Focault gibi düşünürler 

önemli fikirleri ile insanlığın anlama yetisine büyük hizmetler etmişlerdir. Yapılan bu 

araştırma alanları Söylem incelemelerinin kuramsal temelini oluşturur. Foucault’a göre, 

söylem üretmek, her toplumda, görevleri onun gücünü ve tehlikelerini önlemek, dizginlemek, 

maddiliğini savuşturmak olan birtakım yollarla, hem denetlenmek, hem ayıklanmak, hem de 

örgütlenmek ve yeniden paylaştırılmaktır (Foucault, 1987: 23,24). Foucault,  arkeoloji 

kitabında söylemi; özneyi,  tarihi ve bilgiyi birleştiren kavram olarak görür. Çünkü söylem bir 

açıdan onları değişik diziler içine yerleştirip dağıtırken, bir başka açıdan da hem bu dizilerin 

oluşumuna ilişkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında ilişkiyi kurarak bu ilişkinin 

özelliklerini ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir deyişle,  söylemin seçici,  tanımlayıcı,  

belirleyici ve aktarıcı özellikleri vardır (Doltaş, 2003: 51). 

1.3. Lider kavramı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatına genel bir bakış: 

Liderlik, dünyanın her yerinde toplum düzeni içerisinde belirli bir destek ile temsil edilen bir 

olgudur. Toplumsal yaşamın her alanında “Liderlik” kavramı ile karşılaşma imkânı vardır. 

Devlet yönetiminden, siyasal partilere, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelere, büyük 

şirketlerden, küçük işletmelere her alanda birden fazla insanın, bir amaç doğrultusunda 

bulunduğu yerde belirli bir etkiye sahiptir (Komşuoğlu, 2003: 5). Liderliğin oluşabilmesi için, 

kişinin resmi yetkilerle donatılması şart değildir. Burada önemli olan nokta liderin, kişileri 

peşinden sürükleyebilecek özelikleri bünyesinde taşıyabilmesidir (Arklan, 2004: 46). Liderin, 

izleyenleri etkileyebilmek için kullanacağı bazı güç kaynakları vardır. French ve Bertham 

Raven’a göre bunlar, “Yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık gücü, 

karizmatik güç” tür. Bu çalışmanın temel ilgi alanı olan Erdoğan’ın kullandığı “Politik Dili”, 

Türk siyasal yaşamındaki rolü ve yapmış olduğu siyasal liderlik, liderlik kavramı açısından alt 

bir başlık olup ve siyaset biliminin ilgi alanına girerken; söylem açısından ise disiplinler arası 

bir çalışmadır (Eraslan, 2004). Siyasal liderlik açısından bir inceleme yapılırken, 

ulaşılabilecek en önemli kaynaklar liderlerin oto-biyografileri veya siyasal liderlik fikirlerinin, 

lider olarak görülmelerini sağlayan süreç içindeki sözlü veya yazılı söylemleridir. Bunlara 

örnek Hitler’in Kavgamı, Gandhi’nin Satyagraha’sı, Atatürk’ün Nutku, Alparslan Türkeş’in 

Dokuz Işık Doktrini, Bülent Ecevit’in Ortanın Solu, Necmettin Erbakan’ın Davam’ı, 

Süleyman Demirel’in Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Doğru’su, Ahmet Davutoğlu’nun Stratejik 

Derinlik’i örnek verilebilir (Komsuoğlu, 2003: 21).  

3 Şubat 2003 tarihinde, özel bir üniversitenin düzenlediği liderlik konulu panelde 

konuşan Erdoğan, şu cümleleri vurguluyordu: “Lider olunmaz, lider doğulur.” Konuşmayı ana 

haber bülteninde, izleyicilerin dikkatle izlemeleri gereken haberler arasında yayınlayan özel 

televizyon kanalı ise, Erdoğan’ın liderlik dersleri verdiğini, alt yazı olarak gösteriyordu 

(Kaya, 2003:5). Erdoğan Türkiye’de meydana gelen göçün ve kentin sonucu olarak, 

(1990’dan sonra) alt toplumsal yapıdan üst toplumsal yapıya geçişin en önemli aktörüdür. 

Daha açık bir şekilde O, doğu ile batı, zengin ile fakir, köyle ile şehir, Müslüman ile laik 

arasında yaşanması gereken dolaşımın lideridir. Ancak hep birinci seçenekten ikinci seçeneğe 

doğru bir söylem geliştirip siyaset yaptığından; Türkiye’nin geleneksel siyaseti ve politik dili 

açısından zor bir aktör olarak algılanmış ve tartışmaların odak noktası olmuştur (Yıldırım, 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3560 
 

1999: 138).   Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 

Erdoğan’ın, dünyaya geldiği “Kasımpaşa” semti onun kişiliği, tavırları ve dünya görüşünün 

şekillenmesinde büyük rol oynadı. Karadenizli olmasına rağmen tüm Türkiye O’nu 

“Kasımpaşalı” tavırları ile tanıdı ve sevdi. “Kasımpaşalı” denildiği zaman akla gelen ilk kişi 

olan Erdoğan, Kasımpaşalı kimliğinden hiçbir zaman vaz geçmedi veya inkâr etmedi (Çetin, 

2003:9). 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 

Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî 

konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un 

kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik 

yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm 

tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. İstanbul’da en önemli problem haline gelen hava 

kirliliği sorunu, Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, 

kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; 

sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi.  

Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından 

yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi. 21 Nisan 1998 günü 

açıklanan kararda Erdoğan, TCK’nın 312/2 maddesi (halkı din ve ırk farklılığı gözeterek, kin 

ve düşmanlığa tahrik etme) uyarınca önce bir yıl hapis cezasına daha sonra; iyi şartları göz 

önünde bulundurularak 10 ay hapis, 716 bin lira ağır para ve ömür boyu siyaseten men 

cezasına çaptırıldı (Çakır ve Çalmuk: 2001: 81). Tarihe geçecek bir yargı süreci sonunda, 

mahkûm edilen Erdoğan, Pınarhisar cezaevinden 120 günün sonunda tahliye edildi. Cezasını 

tamamlayan Erdoğan’ın tahliyesi de olay oldu. FP’de “Yenilikçi” kanat olarak başlayan 

hareket sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 

Ağustos 2001'de parti haline geldi. Erdoğan, arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma 

Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel 

Başkanı seçildi. Erdoğan, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinden büyük bir başarı ile çıkmış 

ve 10 Ağustos 2014 yılına kadar T.C Başbakanlığı görevini üstlenmiştir. Bu tarihte yapılan 

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 12.Cumhurbaşkanı 

seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. Erdoğan’ın siyasal karizması, Ak Partinin 

kazandığı seçim zaferlerinde önemli bir model arz etmektedir. Bu aslında Erdoğan’ın, içinde 

bulunmayı isteyip veya istememekle alakalı bir durumu değildir. Kitleler, içinde bulundukları 

sosyolojik, politik ve ekonomik koşullar nedeniyle Erdoğan’a böyle bir anlam yüklüyorlar. 

Erdoğan, burada önemli bir anlatım liderine dönüşerek; nesnel koşulların karizmatik bir 

yansıtıcısı konumuna gelmektedir. Çünkü toplumsal hafızamızın bilinçaltında, tarihsel olarak 

sürüp gelen “Protest” modellerin imgelerini taşımaktadır. Erdoğan, bu siyasal ve antropolojik 

karizmatik kimliğinden dolayı; toplumsal ilgi görmekte ve kitlelerin eğilimlerini seferber 

ederek siyasi desteğe dönüştürebilmektedir (Yıldırım, 2002:68). Söz konusu bütün bu 

özellikleri ile Erdoğan, eylemleri ve söylemleriyle oluşturduğu “Politik dil” ile Milli Görüş 

çizgisinden başlayarak, Ak Parti iktidarında, Türk Siyasetinin değişimine ve gelişimine 

liderlik etmiştir. 
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2. ÖRNEK SÖYLEM ANALİZİ İNCELEMESİ: 22 Temmuz 2007 seçimleri, Erdoğan’ın 

miting Konuşmalarındaki Doğal Dil Kullanımı, Retorik ve Gündem Konularını Ele Alış 

Biçimi: 

2.1. 22 Temmuz 2007: Türkiye, 22 Temmuz seçimlerine Cumhurbaşkanını 

seçmek için Meclis’te yeterli çoğunluğu bulamayan siyasal iktidarın aldığı 

ani bir kararla girmiştir. Seçim kararıyla birlikte, Cumhurbaşkanını halkın 

seçmesini de içeren anayasa değişiklik paketini de Meclis’ten çıkaran 

Erdoğan başkanlığındaki iktidar; “Millet iradesine baskı yapıldığı, 

Meclis’in 367 şartı ile kilitlendiği ve bu kilidi Milet’in açacağı” 

tezini savunmuştur. Siyasal iktidar Cumhurbaşkanının seçilememesini milli 

iradeye yapılan bir müdahale olarak göstermiştir. 22 Temmuz seçimi ülkeyi 

yönetecek siyasal iktidarın seçiminden çok, milli irade üzerindeki 

demokrasi dışı güçlerin baskılarının kaldırılması şeklinde kamuoyuna 

sunulmuştur (Yiğitbaşı, 2015:20). Sandık başına giden seçmenin kararına; 

“Güvenlik isteği, saygınlık isteği, duygusal bağlılık ve dinsel/siyasal 

inançlar” etki etmektedir. 22 Temmuz seçimlerinde bu dört temel unsurun 

seçmenlerin kararını belirlemelerinde fazlaca etkili olmadığı görülmüştür. 

Çünkü Türkiye’nin seçime yöneldiği süreç ve seçim kararı alındıktan sonra 

yaşanan “Siyaset mühendisliği” uygulamaları, seçmenin üzerine çok ağır 

bir yük yüklemiştir. Seçmen adeta kamplaştırılan siyasi cephelerden birinde 

yer almaya zorlanmış, geçmişte kararını verirken ölçü aldığı 

mekanizmalardan bu seçimde vazgeçmesi istenmiştir. Sonuç olarak 22 Temmuz 

2007 genel seçiminde, Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığını engellemeye yönelik Anayasa 

Mahkemesi’nin 367 kararı ve TSK’nın 27 Nisan bildirisi AK Parti’nin seçim sonucunda 

aldığı yüzde 46,6’lık bir oranla karşılığını bulmuştur. AK Parti iktidarda olduğu halde oy 

oranını arttırarak, girdiği üçüncü seçimde de birinci parti olmayı başarmış, aynı zamanda bir il 

hariç, 80 ilden vekil çıkaran tek parti olma özelliğini de kazanmıştır 

22 Temmuz seçimleriyle tescil olunan AKP’nin başarısının esas anlamı, 

2002 seçimlerinde ortaya çıkan muhafazakâr-liberal dalgadaki sürekliliktir. 

2002 3 Kasım’ında aldığı oyları, 2004 yerel seçimlerinde arttırıp, 

ardından 2007 seçimlerinde bu oy artışını devam ettiren AKP, 12 Eylül 

darbesinin yarattığı büyük toplumsal ve siyasal yıkımdan, liberal-

muhafazakâr bir hat üzerinden çıkarabilmek gerçekleştirmek üzere geniş bir 

seçmen koalisyonundan yetki almıştır. Bu, aynı zamanda, Türkiye’ye özgü 

koşullarda yaşanan bir burjuva demokratik dönüşümün önemli kilometre 

taşlarından biridir. Burjuva demokratik dönüşüm anlayışının temel 

dayanaklarından biri, iktisadî istikrar içinde genel refah artışının 

sağlanması beklentisidir. Dönüşümün diğer siyasal ve toplumsal boyutlarına 
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bu iktisadî beklenti büyük ölçüde damgasını vurur. “Yaptıklarımız 

yapacaklarımızın teminatıdır” fikrini seçim kampanyasının merkezine 

oturtan AKP yöneticileri, “İktisadi büyüme her sorunu çözer” anlayışına 

yelken açarak, seçimden büyük bir başarıyla çıktılar. AKP’nin seçim 

başarısını sadece iktisat alanındaki başarılarıyla sınırlamak elbette çok 

doğru bir tespit olmaz. AKP’nin, bu denli geniş bir seçmen koalisyonunu 

etrafında toplayarak, 12 Eylül rejiminden çıkışın son perdesini yönetme 

yetkisini almış olmasında, karşısında yer alan belli başlı muhalefet 

güçlerinin 12 Eylül rejiminin otoriter, vesayetçi ve milliyetçi 

zihniyetiyle ve güvenlik devleti anlayışıyla özdeşleşmelerinin payı da 

büyüktür. Bu muhalefetin, AKP’nin iktisat politikalarını eleştirirken 

ısrarla dile getirdiği, “Sahte-hormonlu büyüme” türünden akıl almaz 

inkârcılık, demokratikleşme konusunda benimsediği reddiyetçi tavır ve 

siyasal-iktisadî gelecekle ilgili paranoya seviyesine varan korku 

söyleminin bileşimi, AKP’nin “Makul umut politikası” üretmesini ve bunu 

geniş bir seçmen kitlesine benimsetmesini kolaylaştırdı (İnsel, 2007,50). 

22 Temmuz 2007 seçimleri ile dört buçuk yıllık Ak parti hükümeti icraatları 

ve son seçim sonuçları, Ak Parti’yi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-

Serbest Fırka ve ardından 1950’lerin birinci yarısında Demokrat 

Parti’nin-1960’ların Adalet Partisi’nin temsil ettiği uzun erimli 

siyasal geleneğin, yeni toplumsal koşullara uyumlu değişiklikler içinde 

devamı olarak ele almanın yanlış olmadığını gösterdi.  

Ama aynı zamanda, diğer iktidar adayı partilere nazaran, 

demokratikleşme beklentilerine en yakın parti konumunu AK parti elinde 

tutabildi. AK Parti’nin bu konumu koruyabilmesinde, CHP’nin soyut bir 

cumhuriyet fikrini merkeze alan ve vesayetçi demokrasiye göz kırpan 

tavrının büyük katkısı oldu. AK parti, bu bağlamda, Turgut Özal’ın 

başlattığı 12 Eylül darbesi yıkımından liberal tercihleri tatmin ederek 

çıkma çabasını muhafazakâr demokratik toplumsal dönüşüm beklentisiyle 

birleştirerek, kendi doğal seçmen çevresini aşan bir oy topladı. DYP ve 

ANAP birleşmesinin kısa zamanda başarısızlıkla sonuçlanması ve Mehmet 

Ağar’ın DP’sinin aldığı seçim hezimetini, kişisel ve konjonktürel 

etmenlerden önce, AKP’nin oluşturduğu bu güçlü dip dalgasında aramak 

gerekir (İnsel, 2007:51). 

 

22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinden 

Adalet ve Kalkınma Partisi oylarını artırarak birinci parti olarak 
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çıkmıştır. AKP’nin iktidarda iken oylarını artırması dikkat çekici olarak 

değerlendirilirken, 22 Temmuz seçimlerinin yapıldığı “Özel koşulların” bu 

sonuçların alınmasında önemli katkısının olduğu yorumu yapılmaktadır.  

Diğer yandan ise AKP, oylarını artırmasına rağmen 2002 seçimlerinde 

kazandığı milletvekili sayısını koruyamamıştır. Bunda Milliyetçi Hareket 

Partisi’nin 71 milletvekili ile Meclis’e girmesinin önemli etkisi vardır. 

22 Temmuz seçimlerinin sürprizi ise bağımsız milletvekillileri olmuştur. 

Türkiye genelindeki yüzde 10’luk baraja takılmamak için bağımsız aday olan 

çoğu Demokratik Toplum Partili adaylar seçilebilme başarısı göstermiştir. 

Bağımsız 20 milletvekilinin DTP’ye katılmasıyla bu parti Meclis’te grup 

kurma hakkını kazanmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun BBP’ye, Ufuk Uras’ın da 

ÖDP’ye katılmalarıyla birlikte bu iki parti de Meclis’te temsil edilme 

imkânına kavuşmuştur. Seçimlere CHP ile birlikte giden DSP’nin ayrılma 

kararı alması, DSP’nin de Meclis’te temsil edilmesine imkân sağlamıştır 

(Özkan, 2007:257). 22 Temmuz seçim sonuçlarıyla birlikte hayal kırıklığına 

uğrayan partilerin başında Cumhuriyet Halk Partisi gelmektedir. DSP ve Hür 

Parti’nin katılımı ve siyaset mühendisliğinin oluşturduğu kamplaşma 

ortamına rağmen yüzde 20.8 oy alması, genel başkan Deniz Baykal’ı hedef 

haline getirmiş ve istifa etmesi istenmiştir. Demokrat Parti genel başkanı 

Mehmet Ağar ise 22 Temmuz seçim sonuçları açıklandığı gece istifası 

istenmeden kendisi istifa etmiştir. Seçimlerde aldığı 5.4 oyla barajın 

altında kalan DP, seçimlerde büyük hayal kırıklığı yaşayan bir diğer parti 

olmuştur. Saadet Partisi de 22 Temmuz seçimlerinde beklediği oyu alamayan 

partiler arasındadır. Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın 

Saadet Partisi’nin seçim kampanyasına konferanslar ve televizyon 

konuşmalarıyla verdiği desteğin oyların artmasını sağlayacağı beklentisi 

gerçekleşmemiştir. Seçim kampanyasında “Barajı aştık” sloganını sıklıkla 

kullanan Genç Parti de aldığı yüzde 3 oranındaki oyla seçimlerden 

istediğini bulamayan partilerin arasında yer almıştır. 22 Temmuz 2007 Genel 

seçimlerinin kesin sonuçları ve milletvekili dağılımı Tablo 4.20’de olduğu 

gibi aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 1.1: 22 Temmuz 2007 Genel seçim Sonuçları 
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22 

Temmuz 2007 

tarihinde 

gerçekleştirilen 

Milletvekili 

Genel 

Seçim’inde, 

42.799.303 

kayıtlı 

seçmenin, 

36.056.293’ü oy kullanmış olup, toplam geçerli oy sayısı 35 049 691’dir. Gümrük kapılarında 

oy kullanan seçmen sayısı 228 019, geçerli oy sayısı ise 226 784 olmuştur. Seçime katılım 

oranı %84.2 olarak gerçekleşmiştir.  

Seçim sonucuna göre, Adalet ve Kalkınma Partisi %46.6 oy oranı ile 341 milletvekili, 

Cumhuriyet Halk Partisi %20.9 ile 112 milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi %14.3 ile 70 

milletvekili, bağımsızlar %5.2 ile 26 milletvekili kazanmıştır.   Meclis’e giren kadın 

milletvekillerinin oranı ilk kez 2007 seçiminde %9.1 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştır 

(http://www.tuik.gov.tr). Grafik 1.1’de 22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimlerindeki 

yüzdelik oy grafiği olduğu gibi aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1: Siyasi parti ve Bağımsızların Aldığı Oy Oranı, 2007 

Sıra Seçime Giren Siyasi Partiler Alınan 

Genel oy 

Yüzde 

Olarak 

Sandalye 

Sayısı 

1 Aydınlık Türkiye Partisi 100.982 %0,29  

2 Bağımsız Türkiye Partisi 182.095 %0,52  

3 Saadet Partisi 820.289 %2,34  

4 İşçi Partisi 128.148 %0,37  

5 Cumhuriyet Halk Partisi 7.317.808 %20,88 112 

6 Halkın Yükselişi Partisi 179.010 %0,51  

7 Özgürlük ve Dayanışma Partisi 52.055 %0,15  

8 Genç Parti 1.064.871 %3,04  

9 Demokrat Parti 1.898.873 %5,42  

10 Liberal Demokrat Parti 35.364 %0,10  

11 Milliyetçi Hareket Partisi 5.001.869 %14,27 71 

12 Adalet Ve Kalkınma Partisi 16.327.291 %46,58 341 

13 Emek Partisi 26.292 %0,08  

14 Türkiye Komünist Partisi 79.258 %0,23  

15 Bağımsızlar 1.835.486 %5,24 26 

16 Aydınlık Türkiye Partisi 100.982 %0,29  

http://www.tuik.gov.tr/
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2.2. 22 Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde, Erdoğan’ın miting Konuşmalarındaki 

Doğal Dil Kullanımı: Yapılan bu çalışma içerisinde; Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 yılında 

miting meydanlarında kullanmış olduğu doğal dil, Bardin’in “Yıldız falı” içerik analiz 

yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Böylelikle sentaksa ve sözcüklere ilişkin analizde, anlam 

öğelerinin sınıflaması ve sayımı yerine, anlamın belirtenleri üstünde durulacaktır. Burada 

mesajın kodu  (vokabüler, gramer özellikleri, anlam birimleri) incelenir. Bir metnin kodunu 

incelemek için bir takım uzlaşımsal kuralların konması ve karşılaştırma imkânlarının 

bulunması gereklidir. Bu kurallara ilişkin olarak Erdoğan’ın, kullanmış olduğu miting 

konuşma metinlerinin içerisinden tespit edilecektir. Buna göre kurallara bağlı kalınarak, bu 

metinlerdeki; 

 Mevcut sözcüklerin toplam sayısı (O) 

 Farklı sözcüklerin toplam sayısı (V) 

 Bu iki gurubun oranı (O/V: Mesajda kullanılan vokabülerin zenginlik derecesi gösterir) 

belirlenecektir. 

Vokabüler birimlerinin sınıflandırılmasında:  

d) Dolu sözcükler; yani sıfat, isim, fiil gibi anlam taşıyıcı sözcükler, 

e) Araç sözcükler; yani zamir, bağlaç, zarf, öntakı gibi ayrımına gidilecek. 

f) Fiillerin zamanı ve kipleri değerlendirilecek 

Nihayet vokabüler birimleri, frekans düzeylerine göre gruplandırılarak nitel bir analiz 

yapılacaktır. Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı olanları ile araç 

niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar: taşıyıcı, 

zarf, edat, ünlem ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. 

Metinlerde bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. 

Bu analiz yöntemi ile Erdoğan’ın, miting konuşma metinlerine taşıdığı kelime hazinesi, ortaya 

çıkarılacaktır. Bardin’in formülünü metne uygularken, sayı ve tarih ifadeleri sayım dışında 

tutularak; birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı 

sayılmıştır. Erdoğan’ın yapmış olduğu miting konuşmaları, cümle kurgusu ve vurgusu 

4,6 
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açısından incelenecek; konuşmacının ortaya koymuş olduğu, politik dil incelenecektir. 

Erdoğan’ın, 22 Temmuz 2007 yılında yapılan genel seçimler de Türkiye genelinde yapmış 

olduğu 53 

miting 

konuşmalarını

n genel 

toplamı, sayfa, sözcük karakter, paragraf, satır ve gövde sayıları rakamsal veri olarak Tablo 

1.2’de aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

Tablo 1.2: Erdoğan’ın 2007 Konuşmalarının Tek Parça İstatistikleri 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 miting konuşmalarındaki yer alan kelimeler, terim sayısı 

(108573), terim çeşiti (6194), sayfa sayısı (297), Paragraf sayısı (1954) ve satır sayısı (11048) 

rakamsal veri olarak Tablo 1.2’de verilmiştir. Terim sayılarının, terim çeşitlerine oranlanması 

ile Bardin’in Yıldız falı formülü uygulanarak net sonuca varılmıştır.  

Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 seçimleri döneminde yapmış olduğu miting 

konuşmalarını; önceki 2002 seçimleri döneminden ayıran en belirgin özelliği ilk defa 

prompter kullanarak yapmış olduğu, önceden yazılmış ve belirlenmiş olan konuşma metinleri 

olma özelliğidir. Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yaptığı miting konuşmalarının, 

dil zenginliği düzeyi Tablo 1.3’de aşağıda verilmiştir. İncelenen 53 miting konuşmasında 

toplam 109483 sözcük vardır ve bunların 6194’ü farklı sözcüklerdir. Bu durumda O/V oranı 

yaklaşık 17 52’dir. . Erdoğan’ın yapmış olduğu konuşmalarında ki bu oran, yüksek bir tekrar 

düzeyini yansıtır. Temel kelime hazinesi açısından ise sözcük türleri sınırlı olmakla beraber 

isim (49774 defa), fiil (26146 defa) ve sıfatlar (8105 defa) yüksek oranda kullanılmış ve 

toplam amaç sözcük sayısı 83935, araç sözcük sayısı ise 25548’dir.  

 

 

Tablo 1.3: Erdoğan’ın 2007 Konuşmalarındaki, Vokabüler Zenginliği  

 

 

 

 

 

          

2007 

Sayfa 297 

Sözcük 112013 

Karakter (boşluksuz) 735579 

Karakter (boşluklu) 848582 

Paragraf 1954 

Satır 11048 

Terim sayısı 109483 

Terim çeşidi 6194 

Erdoğan 

Kelime  

Hazinesi 

Terim  

Türü 

Terim  

Sayısı 

 (O) 

Terim 

Sayı  

Oranı % 

Terim 

Çeşidi 

(V) 

Terim 

Çeşidi  

Oranı % 

 

O/V 
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Erdoğan’

ın 2007 yılında 

yapmış 

olduğu 

miting 

konuşmaları

nda,  hedef 

kitlesi 

seçmen 

olduğundan, 

dil 

zenginliğinin 

temelini yüksek bir tekrar düzeyi oluşturmaktadır. Erdoğan’ın yaptığı konuşmaların siyasal 

söylem stratejisi, seçmenin kullanılan politik dili iyice anlaması ve seçmen üzerinde kalıcı bir 

etki yapması olarak belirlenmiştir. En çok kullanılan dolu sözcükler, sözcük türleri sayısal ve 

yüzdesel oranları ile karşılaştırmalı bir şekilde Tablo 1.4’de aşağıda ayrıntılı bir şekilde 

verilmiştir. 

 

Tablo 1.4: Erdoğan’ın 2007’de, En Sık kullandığı Dolu Sözcükler 

 

 

 

 

 

 

 

 Amaç Sözcükler 

 

 

 

 

 

2007 

İsimler 49774 %45,8 4230 %68,2 11,7 

Sıfatlar 8105 %7,4 281 %0,45 28,8 

Fiiller 26146 %24,08 1646 %26,5 15,8 

Araç sözcükler 

Zamir 10157 %9,35 37 %0,59 274,5 

Zarf 5121 %4,7 73 %0,11 70,1 

Edat 3700 %3,4 15 %0,2 29,3 

Bağlaç 5522 %5,08 27 %0,4 204,5 

Ünlem 1048 %0,09 31 %0,5 33,8 

Toplam 109483 %100 6194 %100 17,52 

Sıralama İsimler Frekans Sıfatlar Frekans Fiiller Frekans 

1 Millet 935 Bu 1994 Olmak 2205 

2 Türkiye 850 Bir 1843 Demek 1152 

3 Kardeşlerim 843 Var 870 Yapmak 1139 

4 Parti 652 Yok 462 Etmek 1116 

5 Yol 459 Her 428 Vermek 890 

6 Ülke 431 Çok 365 Gelmek 777 

7 Ak 356 Değerli 283 Almak 597 

8 Baykal 357 Tek 268 Bilmek 591 

9 Halk 335 Sayın 241 Konuşmak 536 

10 Şey 332 Yüzde 208 Çıkmak 398 
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Erdoğan’ın 2007 miting konuşmalarında ki doluluk oranı, amaç sözcükler açısından 

incelendiğinde birinci sırada isimler (49774), ikinci sırada fiiller (26146), üçüncü sırada ise 

sıfatlar (8105) olarak belirlenmiştir. Erdoğan’ın en çok kullanmış olduğu, isim “Millet” (935 

defa), fiil “Olmak” (2205 defa), sıfat “Bu” (1994 defa)sözcük türleri olarak görülmektedir. 

Erdoğan’ın konuşmalarında ki araç sözcüklerin doluluk oranı ise aşağıda gösterilen Tablo 

1.5’de karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

Tablo 1.5: Erdoğan’ın 2007’de, En Sık kullandığı Araç Sözcükler 

 

 

 

 

 

 

En çok kullanılan araç sözcükler (25548) incelendiğinde, 2002 döneminde olduğu gibi 

birinci sırada bağlaçlar, değil birinci sırada zamirler (10157 defa),  ikinci sırada bağlaçlar 

(5522 defa),  üçüncü sırada zarflar (5121 defa), dördüncü sırada edatlar (3700) ve beşinci 

sırada ise ünlemler (1048) yer almaktadır. Erdoğan’ın 2007 konuşmalarında ise yine vurgu ve 

tonlamada önemli bir araç olan ünlemler yapılan bu çalışma içerisine dâhil edilmiştir. Araç 

sözcüklerden “de” (2293 defa) bağlacı en çok kullanılırken sırası ile “bu” (1723 defa) kişi 

zamiri, “mı-mu” (1221 defa) soru edatı, “Ne” (1002 defa) soru zarfı ve “inşallah” (197 defa) 

ünlemi diğer kullanılan araç sözcükler olmuştur. Erdoğan’ın 2007’de kullandığı politik dil 

Yıldız 

Falına göre 

değerlendird

iğinde, 

ortaya çıkan 

siyasal 

söylem; 

2002 de 

olduğu gibi 

Sıra Edat Frek Bağlaç Frek Zarf Frek Zamir Frek 

1 Mı 1221 De 2293 Ne 1002 Bu 1723 

2 İçin 903 Ve 1165 Şimdi 636 Biz 1675 

3 Değil 489 Ki 510 Daha 388 Siz 918 

4 Kadar 325 Ama 386 Evet 274 O 714 

5 nın 222 İle 268 Şöyle 198 Ben 643 

6 den 183 Böyle 211 Niye 190 Sen 421 

7 Gibi 170 Çünkü 199 İşte 189 Şu 401 

8 Göre 144 Yani 92 Önce 189 Kim 267 

9 Rağmen 26 İse 75 Nasıl 183 Kendi 261 

10 Kısacası 10 Fakat 45 Artık 174 Onlar 216 
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bir varoluşsal dil değil, artık bir sahip olma ve devamlılık dilidir. Çünkü Erdoğan’ın 

söyleminde artık ortada kazanılmış bir şey vardır. Erdoğan’ın iktidara geldiği 3 Kasım 

2002’den, 22 Temmuz 2007 kadar; yapılan icraatlarını vatandaşa hem kabullendirmek hem de 

sahiplendirmek amaçlı bir söylem benimsediği açıkça görülmektedir. Seçmene verilen bu 

sahiplenme mesajı ile daha yapılacak çok iş var stratejisi ve “Durmak yok yola devam” 

sloganı ile Ak parti iktidarından yana devamlılık beklenmektedir. Erdoğan’ın 2007 miting 

konuşmalarında kullandığı bu sözcük türleri, onun ortaya koymuş olduğu politik dilin 

geçmişten bugüne ve geleceğe yönelik iyimser bir yansımanın işareti olarak sayılabilir. Bazı 

terimlerin birbirini izliyor olması “problem-durum-soru” (Nerden- Nereye) zincirini, 

Erdoğan’ın ileriye dönük projelerini seçmen nezdinde gerçekleştirebildiğini gösteriyor. 

Özellikle 2002 seçimlerinde en çok kullanmış olduğu fiillerin,“Olacağız-geleceğiz-bakacağız-

edeceğiz-vereceğiz-diyeceğiz-yapacağız-alacağız kalacağız bileceğiz” den 2007 yılında 

“Olduk-oluyoruz, dedik-diyoruz, yaptık-yapıyoruz, ettik-ediyoruz, verdik-veriyoruz, geldik-

geliyoruz, aldık-alıyoruz, bildik-biliyoruz, konuştuk-konuşuyoruz ve çıktık-çıkıyoruz” olması 

Erdoğan’ın siyasal söyleminin, vatandaşın geçmişten bugüne (Nerden-Nereye) yönelik verilen 

sözlerin yerine getirildiğini göstermektedir. Yapılan mitinglerde seçmen kitlesinin üzerinde 

propaganda amaçlı kullanılan politik dilin etkili olması bakımından sözcük türlerinin çok 

fazla olmamasına dikkat edilmiştir. Araç sözcükler arasında “ben-biz” zamirlerinin çokluğu 

kullanılan politik dilin içeriği açısından bağlayıcı bir işlev görerek, Erdoğan ile seçmen 

arasında kişisel bir ilişki kurmaktadır.  

Erdoğan miting meydanlarında, seçmenle direkt temas ve söylem yoluna giderek 

siyasetin resmiliğinden, vatandaşın samimiyetine doğru politik bir dil kullanmayı tercih 

etmiştir. Erdoğan’ın miting konuşmalarında kullanmış olduğu fiil kiplerinin incelenmesi 

Grafik 1.2’de verilmiştir. Ayrıca Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimlerinde 

kullanmış olduğu politik dilin vokabüler zenginliği de Grafik 1.3’de gösterilmiştir. 

Grafik 1.2: Erdoğan’ın 2007’de Kullandığı Fiil Kiplerinin Frekansı 
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Grafik 1.3: Erdoğan’ın 2007’deki Vokabüler Zenginliği 

 

Erdoğan’ın kullanmış olduğu fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan yıldız falında gelecek zaman 

kullanımı yüksek çıkması beklenirken Erdoğan’ın konuşmalarında bu böyle görünmüyor. 

Gelecek zaman kullanım oranı 2554 ile dördüncü sırada yer almıştır. Diğer yandan ise geçmiş 

zaman kipi (7710)  birinci sırada yer alırken, şimdiki zaman (5846) ikinci, emir kipi (2627)  

ise üçüncü sırada, beşinci sırada mastar kipi (2297) ve altıncı sırada şart kipi (483) yer 

almıştır. Gelecek zaman kullanımı daha çok muktedir olma ve emredici nitelikte olup, 

seçmene verilen vaatlerin kararlılığı üzerinde etkili olmuştur. Özellikle Erdoğan’ın kullanmış 

olduğu fiillerin sırası ile “Baktık-bakıyoruz, verdik-veriyoruz, dedik-diyoruz, yaptık-

yapıyoruz, aldık-alıyoruz” gibi geçmiş seçimin ardından yapılanları ve bugünü anlatarak 

seçim sonrasında oluşacak olan iktidarın, kararlı ve devamlı olması hedeflenmiştir. Diğer 

yandan geçmiş zaman kullanımı ile şimdiki zamanın sebepleri ortaya çıkarılarak, şimdiki 

zamanın ne kadar iyi bir durumda olduğu Erdoğan tarafından seçmene sunulmuştur.  Örneğin: 

“Etmişler-yapmışlar-kalmışlar-ediyoruz-yapıyoruz-kalıyoruz” konuşmalarındaki fiillerinde 
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olduğu gibi gösterilebilir. Erdoğan’ın 2007 miting konuşmalarında kullanmış olduğu fiil 

kiplerinin frekansı aşağıdaki Tablo 1.6’da verilmiştir. 

Tablo 1.6: Erdoğan’ın 2007’de Kullandığı, Fiillerin Çekim Kipleri 

 

 

 

 

 

Erdoğan’ın 2007 konuşmalarında, 2002 konuşmalarında olduğu gibi geleceğe ilişkin 

kendini ve 

seçmeni 

emir 

kipleriyle 

bağlayıcı 

duruma 

getirmiştir. 

Kullanılan emir kiplerinin bugüne, geleceğe ve politik dile yansıması şu şekilde olmuştur: 

“Yapın-yapıyoruz-yapacaksınız, edin-ediyoruz-edeceksiniz”. Fiillerde kullanılan Şart kipi ise 

daha çok şimdiki zamanda ortaya çıkmıştır. Örnek: “Diyorsam-diyorsak-diyorsanız, oluyorsa-

oluyorsak-oluyorsanız” Kullanılan mastar ekleri ise genelde geçmiş zamanda olup mevcut 

hükümetin yanlışlarını ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bunlar “Verilmiş-edilmiş-

kalınmış-geliş-gidiş-alış-veriş” gibi sözcüklerdir. Genel olarak Erdoğan’ın 2007’de kullanmış 

olduğu politik dil, seçmen üzerinde kendisini rakiplerine göre farklı kılan bir söylemdir. 

Erdoğan’ın söyleminin stratejisi, Ak Parti Hükümeti öncesi ve sonrasındaki durumu anlatarak, 

yapılan icraatlar ile seçmene ümit ve moral vermektir.  

2.3.  Erdoğan’ın 2007 yılı konuşmalarında kullandığı, Retorik: 

Erdoğan’ın 2007 yılında yapmış olduğu miting konuşmalarındaki kullanmış olduğu 

retoriği açığa çıkarmak için, O’nun konuşmalarında muhatap olduğu kişi, parti ve kurumları 

hedef alarak yapmış olduğu bu seslenişin hangi duyguyla gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 

Kipler                    Frekans Kullanım Alanı 

 Terim Sayısı Terim Oranı Seçmen üzerinde 

Emir 2627 %12,7 Öğüt 

Mastar 2292 %10,5 Sonuç 

Şimdiki zaman 5846 %27,7 Durum 

Gelecek zaman 2554 %12,3 Kesin Gelecek 

Şart kipi 483 %0,22 Olası Gelecek 

Geçmiş zaman 7710 %36,2 Olup bitmiş şeyler 
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Aşağıda verilen Tablo 1.7’de, Erdoğan’ın doğrudan hitap ettiği kişi, parti ve kurumları 

göstermektedir. Bu tablo oluşturulurken, Erdoğan’ın açıkça hitap ettikten sonra kullanmış 

olduğu kişi zamirleri ve yüklemlerde duygu tekrarı olarak sayılmıştır. Hitaplarda kullanılan 

olumlu tekrarlar (+) ile gösterilirken olumsuz tekrarlar ise (-) ile gösterilmiştir. Ortaya çıkan 

duygu değerleri ise Erdoğan’ın kullanmış olduğu söz dizimine bağlı olarak sempati/antipati 

olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1.7: Erdoğan’ın 2007 Retoriklerinde Seslendiği Kişi ve Kurumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan’ın 2007’de yaptığı mitinglerde kullanmış olduğu olumsuz niteleme en çok 

başta mevcut ana muhalefet lideri Deniz Baykal’a (-357 defa ) muhatap olarak yöneltmiştir. 

Erdoğan özellikle 2007’deki konuşmalarında bu sefer olumsuz nitelemelerinin adresini kişisel 

olarak hedef göstermekten sakınmamıştır. Erdoğan 2007 konuşmalarında ikinci olumsuz 

nitelemeyi MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye (-152 defa) muhatap olarak yöneltmiştir.  Erdoğan 

2007 konuşmalarında, olumsuz kurumsal retoriklerinin büyük kısmını CHP’ye, (-318 defa) 

diğer bir kısmını ise MHP’ye (-152 defa) yönelik olarak yapmıştır. Ayrıca Erdoğan 2007’de 

kullandığı bütün olumlu retoriklerinin başında,  kendi yürüttüğü görevi olan başbakanlık ile 

bakanları, Ak Parti hükümeti ve seçmen vardır. Erdoğan olumlu nitelemelerinin muhatap 

Sıra         Muhatap                 2007 Retorik 

Duygu Tekrar 

1 Başbakan + 968 

2 Milletimiz + 935 

3 Türkiye + 850 

4 Kardeşlerim + 843 

5 Ak Parti + 652 

6 Yol + 459 

7 Ülke + 433 

8 Deniz Baykal - 357 

9 Halk + 335 

10 CHP - 318 

11 Devlet + 312 

12 Vatandaş + 289 

13 İktidar + 253 

14 MHP - 184 

15 Cumhurbaşkanı - 174 

16 Hastane + 172 

17 Banka + 169 

18 Bakanlar + 165 

19 Devlet Bahçeli - 152 

20 Hükümet + 125 
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olarak tamamını seçmen kesimleri üzerinde kurmuştur. Diğer yandan ise seçmenin kendisi 

dışındaki bütün 

seçilenleri olumsuz 

niteleme ile ayırt 

etmesini algı hedefi 

olarak 

belirlemiştir. 

Böylelikle 

Erdoğan’ın 

retoriklerinde kullanmış olduğu olumsuz nitelemenin muhataplığı seçmen karşısında 

muhalefet üzerinden yapılarak; seçmenin gözünde muhalefet partileri olmak üzere, diğer 

siyasi liderlerde bilinçli olarak yıpratılmıştır. Erdoğan’ın olumlu retoriklerinin tamamı 

seçmene nasihat niteliğinde olup geleceğe dair ümit veren bir söylem ile kullanılmıştır. Bu 

söylemin en büyük seçim sloganı ise Erdoğan tarafından “Durmak Yok, Yola Devam” olarak 

belirlenmiştir. Bu retorik Erdoğan’ın konuşmalarında seçmen karşısında en önemli 

vurgulayıcı söz olarak (+ 459 defa) kullanılmıştır. 

2.4. Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarında, Gündem Konularını Ele Alış Biçimi: 

Erdoğan’ın 2007 milletvekilliği genel seçimleri öncesinde yapmış olduğu miting 

konuşmalarında, gündem konularını ele alış biçiminde kullanmış olduğu anahtar kelimeler 

belirlenmiştir. Bu anahtar kelimeler siyasetin genel gündemine göre belirlenirken, bunun yanı 

sıra diğer yandan ise Erdoğan’ın 22 temmuz öncesinde, miting meydanlarından kendini 

gündemini kamuoyuna mal etmeye yönelik olarak oluşturmuş olduğu siyasal söylemlerdir. 

Erdoğan’ın kendi gündemini kamuoyuna mal etmek için oluşturduğu gündemlerin anahtar 

kelimelerinin konuşma metinlerine yansıması olan Milli kavramlar aşağıdaki Tablo 1.8’de bir 

liste halinde verilmiştir. 

 

 

 

 

Tablo 1.8: Erdoğan’ın 2007 Konuşmalarındaki: Milli Kavramlar           

 Milli Kavramlar  2007 Gündem 
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Erdoğan 22 Temmuz öncesi yapmış olduğu miting konuşmalarında, gündemi 

belirlerken Tablo 1.8’den de anlaşılacağı üzere, Milli kavramlar üzerinde daha çok genel bir 

kamuoyu belirlemeye özen gösterirken özellikle etnik kökenlerin altını çizerek Millet 

kavramını “Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet” olarak açıklama yoluna gitmiştir. 

Erdoğan 2007 konuşmalarında da İstanbul sevdası üzerinden yine vurgu yaparak gündeminde 

tutmuştur. Ama diğer yandan ise Erdoğan, Türkiye üzerinde asıl vurguyu yaparak, hükümetin 

icraatlarını seçmenin gündemine taşımıştır. Ayrıca Erdoğan’ın 2002 seçimlerinde, seçmene 

vermiş olduğu vaatlerinin güvenirliliğini; 2007 seçimleri üzerinde önemli bir referans olarak 

kullanmıştır. Erdoğan kendi gündeminden sürekli olarak 22 Temmuz seçimlerini, ülke ve 

seçmenin gündemine taşımayı temel strateji olarak belirlemiştir. Ak Partinin kurumsal imajına 

ve partisinin seçim beyannamesindeki vaatlerini sürekli olarak; ülke ve seçmenin gündeminde 

ilk sırada tutmayı başarmıştır.  

Tek millet üzerinden yapmış olduğu referans ile milli birlik oluşturmaya çalışan 

Erdoğan, birleştirici ve bütünleştirici ana unsur olarak “Millet” kavramına ilk sırada 

gündeminde yer verirken; Türkiye vurgusunu Milli Kavramlar üzerinde ikinci sırada en çok 

1 Millet 943 

2 Türkiye 859 

3 Ülke 436 

4 Devlet 324 

5 Bayrak 125 

6 İstanbul 110 

7 Milli 102 

8 Ordu 2 

9 Ankara 87 

10 Türk 73 

11 Anadolu 36 

12 Hürriyet 4 

13    Vatan 77 

14    Çankaya 16 

15    Cumhuriyet 126 

16    Çanakkale 74 

17 Gazi 16 

18 İstiklal Marşı 28 

19 Şehit 75 

20 Başkent 9 
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kullanmıştır. Erdoğan’ın 2007 konuşmalarında kullandığı başlıca siyasi kavramlar Tablo 

1.9’da aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

Tablo 1.9: Erdoğan’ın 2007 Konuşmalarındaki: Siyasi Kavramlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan’ın 2007 konuşmalarında gündem belirlemek için kullanmış olduğu siyasi 

kavramlar, daha çok seçim ve seçmene bağlı olarak devam ettiği görülmektedir. Erdoğan 

siyasi gündemini oluştururken, Muhalefet partilerini tek tek muhatap alarak, seçmen gözünde 

siyasi açıdan Onları yıpratma yoluna gitmiştir. Diğer yandan ise ülkenin içinde bulunduğu 

siyasi durumu, geçmişle mukayese ederek sürekli olarak seçmenin gündemine taşımıştır.  

 Siyasal Kavramlar    2007 Gündem 

1 Parti 693 

2 Seçim 279 

3 22 Temmuz 184 

4 İktidar 255 

5 Siyasi 278 

6 Tayyip Erdoğan 115 

7 Başbakan 1005 

8 Başkan 207 

9 Vatandaş 296 

10 Oy 195 

11 Siyaset 223 

12 Halk 369 

13 Hükümet 125 

14 MHP 188 

15 Parlamento 47 

16 Lider 72 

17 Bahçeli 154 

18 Baykal 368 

19 Demokrasi 176 

20 CHP 328 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3576 
 

Erdoğan kişisel olarak gündeminde en çok yer verdiği partiler CHP (328 defa), MHP 

(188), Liderler ise Deniz Baykal (368),  Devlet Bahçeli (154 defa) olmuştur. 2002 

seçimlerinde de CHP, Erdoğan tarafından Ak Parti’nin hedefinde olurken; 2007 seçimlerinde 

yine durum değişmemiş ve CHP en ciddi rakip olarak Erdoğan tarafından görülmüştür. 

Bunların dışında Erdoğan’ın gündemine taşıdığı diğer siyasi kavram ise vatandaşın kendisidir. 

Seçmenin kendi sorunlarını siyasi gündemine taşıyarak, oyların sandığa yansıması Erdoğan 

tarafından hedef olarak belirlenmiştir. Erdoğan’ın 2007 konuşmalarındaki ekonomik gündem 

belirlemesi, Tablo 4.31’den de anlaşılacağı gibi 57. Hükümetin, IMF ile yapmış olduğu 

ekonomik anlaşma ve bunun vatandaş üzerindeki yaptırımları ile ilgili olmuştur. Erdoğan, 

2001 ekonomik krizinin toplumsal alandaki tüm etkilerini seçmene anlatarak, Hükümetin 

uyguladığı olumlu ekonomik politikalar sonucunda 2007’de gelinen noktayı dün ve bugünle 

sürekli mukayese ederek miting meydanlarında gündemde tutmuştur. Erdoğan, ekonomik 

gündeminin ikinci sırasında ise ekonomik krize bağlı olarak devam eden işsizliği ve çözüm 

önerilerini gündemde tutmuştur. Azalan enflasyon rakamlarına bağlı olarak vatandaşın 

ekonomik refah seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, milli gelirde ki artışı da sürekli 

olarak seçmenin gündemine taşımıştır. Bütün bunların yanında Erdoğan 22 Temmuz 2007 

seçimleri öncesinde ülke gündemine, iktidara geldiklerinde atacakları yeni adımları ve 

projeleri meydanlarda seçmenle paylaşmıştır. 

Erdoğan 3 Kasım 2002’de geçmiş hükümetten nasıl bir yönetim ve Türkiye 

devraldıklarını, ülkenin o günlerde içinde bulunduğu ekonomik krizin ve şartların ağırlığında; 

hükümete geldiklerinde bugün hangi olumlu gelişmeler ve icraatlar ile Türkiye’yi nasıl bir 

duruma getirdiklerini, sürekli olarak miting meydanlarında gündeminde tutmuştur. Erdoğan 

konuşmalarında, toplumsal olarak bütün kesimlerine seslenerek enkaz devraldıklarını ifade 

ederken 2007’de ise “Nerden, nereye geldik” diyerek seçmene umut aşılamıştır. Erdoğan’ın 

22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimlerinde miting konuşmalarında gündemine taşıdığı 

ekonomik kavramların ana başlıkları Tablo 1.10’da aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

 

 

Tablo 1.10: Erdoğan’ın Konuşmalarındaki: Ekonomik Kavramlar 

 Ekonomik Kavramlar         2007 Gündem 

1 IMF 81 
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Erdoğan’ın 2007 yılında miting meydanlarında yapmış olduğu konuşmalarda hukuki 

kavramları seçim gündemine taşırken daha çok siyasi yasaklar ve özgürlükler konusu 

üzerindeki düşüncelerini seçmenle paylaşmıştır. 28 Şubat Muhtırası sonrası siyasi ceza alarak, 

Pınarhisar’da Cezaevinde tutuklu kalan Erdoğan, daha sonra ise yine siyasi yasaklı bir duruma 

gelmiştir. Erdoğan kendisine karşı yapılan bu hukuki baskı ve yasakları sürekli olarak kamu 

gündemine taşımıştır. Ak Parti’nin seçim stratejisinin en önemlilerinden birisi, mecliste 

seçilemeyen Cumhurbaşkanı olurken diğeri ise 12 Eylül’den sonra yazılamayan sivil anayasa 

olmuştur. CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimini Anayasa Mahkemesine taşımasından sonra çıkan 

aleyhte kararı ve bu adaletsizliği Erdoğan, seçim meydanlarında anlatarak seçmenin 

gündemine taşımıştır. Erdoğan, yapmış olduğu miting toplantılarının çoğunu Cumhurbaşkanı 

Adayı Abdullah Gül ile beraber katılım sağlayarak bu konudaki mağduriyeti seçmenin 

gündemine taşımıştır. Diğer yandan ise Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince ve bireysel 

özgürlükler için kişi hak ve hürriyetinin daha çok dikkate alındığı sivil bir Anayasa için 

gerekli gündem çalışmaları yapılmıştır. Erdoğan’ın miting meydanlarında halkın gündeminde 

sürekli olarak taşıdığı hukuki kavramlar Tablo 1.11’de olduğu gibi aşağıda verilmiştir. 

2 İşsizlik 26 

3 Borç 43 

4 Emekli  28 

5 Fon 65 

6 Açlık 6 

7 Maaş 17 

8 Mazot 153 

9 Batık banka 169 

10 Enflasyon  71 

11 Zarar 24 

12 Lira 127 

14 Yoksulluk 25 

14 Prim 16 

15 Rüşvet 3 

16 Dolar 3 

17 Milyon 3 

18 Milyar 299 

19 Ticaret 17 

20 Hazine 13 
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Tablo 1.11: Erdoğan’ın Konuşmalarındaki: Hukuki Kavramlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erdoğan 2002 yılında olduğu gibi 22 Temmuz seçimleri öncesinde miting 

meydanlarından annelere, gençlere, emeklilere, çiftçilere ve toplum bütün kesimlerine 

seslenerek onların sorunlarını kendi gündeminde tutarak çözüm önerileri sunmuştur. Erdoğan 

bu çözüm önerilerini iktidara geldikleri günden bu yana ne kadarını gerçekleştirdiklerini ve 

geleceğe yönelik seçim vaatlerini sürekli olarak ifade etmiştir. Erdoğan’ın 22 Temmuz 2007 

seçimleri öncesinde yapmış olduğu miting konuşmalarında, meydanlardan seçmenin ve 

kamuoyunun gündemine taşıdığı diğer kavramların başlıca olanları Tablo 1.12’de aşağıda 

verilmiştir.  

Tablo 1.12: Erdoğan’ın 2007 Konuşmalarında ki: Diğer Kavramlar 

          Hukuksal Kavramlar  2007 Gündem 

1 Dava 137 

2 Zulüm 136 

3 Yasak 118 

4 Özgürlük 68 

5 Ceza 46 

6 Mazlum 39 

7 Eşitlik 30 

8 Vicdan 34 

9 Pınarhisar 29 

10 Kanun 28 

11 Mahkûm 24 

12 Yasal 23 

13 Adalet 22 

14 Hâkim 22 

15 Hukuk 21 

16 Adaletsizlik 20 

17 Hukukçu 20 

18 Yasa 20 

19 Hak 18 

20 Hukuki 15 

 Diğer Kavramlar  2007 Gündem 

1 Kardeşlerim 792 
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3. YÖNTEM: Bu çalışma İçerisinde, kullanılan politik dilin özelliklerini tespit edebilmek 

amacıyla Van Dijk’in Eleştirel Söylem Analizi ve Bardin’in içerik analizi yöntemi 

kullanılacaktır.  

2 Bu Şarkı 73 

3 Eğitim 94 

4 Hizmet 203 

5 Hastane 173 

6 Anne 24 

7 TOKİ Konut 108 

8 Onur 16 

9 İnsan 171 

10 Üniversite 107 

11 Lise 56 

12 Vergi 35 

13 AB 27 

14 Yoksulluk 17 

15 Gazete 38 

16 Teknoloji 22 

17 Rabbim 22 

18 Allah 136 

19 Mazot 155 

20 Çiftçi 81 
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3.1. Söylem Analizi Yöntemi: Söylem Analizi Yöntemi: Söylem analizi, konuşma ve 

metinler aracılığıyla oluşan anlam ürünleri ile ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel 

araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir.  Söylem analizinin kuramsal arka 

planında sosyal bilimlerdeki sosyoloji,  psikoloji,  dilbilim,  medya,  siyasal bilimler gibi pek 

çok farklı alan yer almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakış açılarına ve 

bilimsel yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine ilişkin kendi kurallarını 

oluşturur (Ekşi ve Çelik, 2008:113). Söylem analizi nesnel kuralları olan ve nesnelliği 

barındıran bir analiz değildir.  

Bu yüzden nitel araştırma yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz yöntemleri ile 

benzerlik gösteren tarafları vardır. Bununla beraber söylem analizi Dilbilim,  psikoloji, 

sosyoloji felsefe gibi birçok disiplinin kavşak noktasında kesişen bir durumdadır. Söylem 

analizi sonucunda ulaşılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara ulaşmaktan 

ziyade bireylerin farklı bakış açısıyla bakmasını sağlamaya ve söylemleri sosyal bağlam 

içinde değerlendirmeye çalışır (Demir, 2008: 5). Sözen’e göre, söylem analizi üç sacayağına 

dayanır: birincisi, Sausser’cü anlayışa dayanan yapısalcı dilbilim. İkincisi, Wittgenstein’nın 

dilsel felsefesinden yaralanan pozt-pozivitizm. Üçüncüsü ise dil felsefesinde, Gadamer ve bir 

yarısı yapısalcılara, bir yarısı da hermeneutiğe dayanan Ricoeur’den etkilenen hermeneutiktir 

(Sözen, 2014: 79). Söylem analizi, mevcut söylemleri yeniden üretme, değiştirme, 

dönüştürme veya mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma özelliğine sahiptir. 

Çalışmamız içerisinde zaman zaman Teun A. Van Dijk’ın söylem analizi ve Bardin’in içerik 

analizi yönteminden yararlanılacaktır. Van Dijk’ın, başta haber söylemi olmak üzere değişik 

söylem yapılarına ilişkin analiz çalışmaları bulunan Hollandalı bir dilbilimcidir (Van Dijk, 

2003: 110). Van Dijk’ın söylem anlayışında bir diğer önemli kavram: ideolojidir. Van Dijk, 

söylem ve ideoloji arasında iki yönlü bir ilişkiden olduğunu belirtir. Buna göre ideolojiler 

günlük yaşamdaki söylemlerimizi etkilerken, söylem de ideolojilerin yeniden üretiminde 

önemli bir rol oynar. Van Dijk’a göre iktidar, toplumsal gruplar arasındaki ilişkinin özelliği 

olarak ortaya çıkar ve esas olarak iletişim içindeki etkileşim içinde oluşur. Van Dijk; 

söylemin yapıları, iktidarın yapıları arasındaki ilişkileri analiz eder ve söylemsel iktidar 

biçimlerini (söylemsel formasyonları) açığa çıkarmayı amaçlar (Van Dijk’dan akt. Sancar, 

2008: 140-142). Van Dijk ideolojik söylemin, “Bizim iyi şeylerimizi, onların ise kötü 

şeylerini vurgulamak” şeklinde tezahür eden bu genel yaklaşımını daha ince ideolojik analize 

imkân verecek şekilde yeniden formüle eder. Van Dijk tarafından “İdeolojik (dördül alan) 
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kare” olarak adlandırılan ve ideolojik söylem analizine temel teşkil eden bu kavramsal alan şu 

4 ilkeden oluşmaktadır (Dijk, 2003: 57):  

1) Bizim hakkımızda olumlu şeyleri vurgula.  

2) Onlar hakkında olumsuz şeyleri vurgula.  

3) Bizim hakkımızda olumsuz şeyleri vurgulama.   

4) Onlar hakkında olumlu şeyleri vurgulama.  

 

3.2. İçerik Analizi Yöntemi: Çalışma içerisinde yararlanacağımız diğer bir analiz 

yöntemi ise içerik analiz teknikleridir. İçerik analizi, mesajda, bireyi görünmeden etkileyen 

öğelerin etkilenmesine yönelik “İkinci bir okuma” olarak ifade edilir (Gökçe, 2006:35). Bu 

anlamda içerik analizi, bir tür iletişim psikanalizini ve ileteni algılama sanatını andırmaktadır. 

Söz konusu okuma, okuyanı önyargılarında onaylayan, ilk duygularında rahatlatan, ideolojik, 

politik ve kültürel kanaatlerini pekiştiren bir okuma değil, ona gerçekten de yeni bir şeyler 

öğreten, onu yeni bir şeylerin önüne koyan bir okumadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001:26). İçerik 

analizin uygulanırken, incelenen konuya bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılır. Bunlardan 

tekniklerden özellikle, yapılan çalışmada uygulayacağımız tekniklerin kısaca ele almakta 

fayda vardır (Bilgin, 2006: 96). 

3.2.1. Frekans Analizi: içerik analizi, en basit şekliyle, birim ve ögelerin sayısal, 

yüzdesel ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu tür analizde, 

sayılabilecek nitelikte birimler veya sözcükler alınır ve analiz göstergeleri frekans türünde 

ifade edilir. Frekans analizi, en basit şekliyle, birim veya ögelerin sayısal, yüzdesel ve oransal 

bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir metinde anahtar sözcüklerin, bir 

insanın günlük uğraşları arasında ilgi odaklarının, bir kitle iletişim aracında ana-temaların 

belirlenmesinde, frekans analiz sonuçlarına bakılır  (Bilgin, 2006: 96). 

3.2.2. Değerlendirici Analiz: Osgood ve arkadaşları (1954) tarafından geliştirilen bu 

yöntem, tutum ve kavramını ele alır. Bu yöntemin kuramsal çerçevesi, temsili bir dil 

anlayışına dayanır. İnsanın kullandığı dilde yansıdığı ve mesajın analizi sayesinde verici 

hakkında enformasyonlar edinilebileceği varsayılır. Örneğin Erdoğan’ın, genel seçimler 

öncesi, yapmış olduğu miting konuşmalarındaki olumlu veya olumsuz retorik tekrarları karşı 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3582 
 

tarafa bakışındaki tutumunu yansıtmaktadır. Ayrıca Erdoğan’ın, konuşmalarındaki retoriksel 

tekrarların sayısı; karşı tarafa olan bakış açısının yoğunluğu ortaya koymaktadır. 

 

3.3.3. Yıldız Falı: Kitle iletişim alanında gerçekleştirilmiş çeşitli içerik analizi 

çalışmaları vardır. Bardin (1977) tarafından “Yıldız Falı” konusunda yapılan içerik analizi, 

bunların ilginç örneklerinden biridir. Buna göre; metindeki tüm kelimelerin sayısının (O), 

farklı kelimelerin sayısına (V) oranı (O/V) ile kelime çeşitliliği tespiti yapılmaktadır (Bilgin, 

2006: 109). Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı olanları ile araç 

niteliğinde olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilebilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar taşıyıcı, 

zarf, edat, nida ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. 

Metinlerde bu kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. 

Bu yolla hatibin metne taşıdığı kelime hazinesi, ortaya konulabilecektir. Bardin’in formülünü 

metne uygularken; sayı ve tarih ifadeleri sayım dışında tutulmuştur. Birleşik yazılmayan 

deyimler ve bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı kökten üretilmiş 

olsa da, anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıştır. 

Sesteş kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiştir. Örneğin 

Erdoğan’ın 2007 seçim miting konuşmalarındaki “Doluluk” durumunu ölçülerek, kelime 

hazinesinin zenginliğini ortaya çıkartılacaktır. 

 

 

 

4. SONUÇ: 

Elde edilen bu sonuçlar ile beraber Erdoğan’ın, 22 Temmuz 2007 milletvekili genel 

seçimlerinde miting meydanlarında yapmış olduğu miting konuşmaları doğal dil, retorik ve 

gündem konularını ele alış biçimi şeklinde üç ana başlık altında, yapılan çalışma içerisinde 

incelendi. Doğal dil incelmesinde ortaya çıkan Tablo 1.2 ve 1.3’de genel olarak verilen 

bilgiler, Erdoğan’ın Politik dilinin kelime hazinesini ortaya koymaktadır. Konuşmaların metin 

ortalamasına bakıldığında, terim sayısı 109483 terim çeşidi ise 6194’ten oluşmaktadır. Buna 

göre Erdoğan’ın miting konuşmalarındaki tekrar oranı ortalama olarak 17,52’dir. Erdoğan’ın 

2007’deki prompter kullanarak yaptığı konuşma metinlerine bakıldığında; konuşma 

metinlerindeki terim sayısının çeşitliliği, Onun kelime hazinesinin ne kadar çok zengin 
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olduğunu göstermektedir. Diğer yan ise tekrar oranını bu kadar çok yüksek propaganda 

açısından Erdoğan’ın politik dilinin kamuoyunun geneline yönelik basit ve sade bir dil 

kullanma yolunu tercih ettiğini göstermektedir. Bu değerlendirmelerin her ikisi de geçerli 

olmakla birlikte, söylem analizinde sadece konuşma metinlerine bağlı kalarak genel bir 

değerlendirme yaparak Erdoğan’ın gerçek niyetini ortaya koymak yersiz bir çabadır. Çünkü 

kullanılan bu politik dil Erdoğan’ın 2007 seçimleri öncesini, seçmene yansıtmak ve seçmenin 

gündeminde tutmak için kullandığı bir söylemdir.  

Doğal dil kullanımını gösteren Tablo 1.3’de konuşma metinlerinin içerisinde amaç 

sözcükle olarak nitelendirdiğimiz isim, fiil ve sıfatların, konuşmalarda kullanıldıkları oran 

verilen mesajın yükünün taşımak olarak değerlendirilmelidir. Konuşma metinlerinde 

kullanılan 109483 terim çeşidinin 83935’i amaç sözcüklerden oluşması, seçmene verilen 

mesajların güçlü olarak taşındığının bir göstergesi olarak değerlendirilir. Diğer yandan ise 

konuşma metinlerinde kullanılan araç sözcükler Tablo 1.5’de konuşma metinlerinin içerisinde 

zamir, zarf edat bağlaç ve ünlem olarak yer almaktadır. Araç sözlüklerin konuşma metinleri 

içerisindeki görevi vurgu, dikkat çekme ve anlatımı güçlendirme görevini üstlenmektir. 

Bunun içinde Erdoğan’ın konuşma metinlerindeki araç sözcüklerin kullanım oranı 24548 

olarak; 2002’ye (17682) oranla daha yüksek bir oranda kullanılması verilen mesajlarda 

vurgunun, anlatımın güçlendirilmesi ve dikkat çekme konusunda çok başarılı olduğunu 

göstermektedir. 

Erdoğan’ın 2007 konuşmalarında kullanmış olduğu “Biz” zamirini (1675 defa) bazı 

cümlelerde kendisini, bazı cümlelerde yol arkadaşlarını ve bazı cümlelerde ise Ak partiyi 

göstermek için kullanılmıştır. Erdoğan Biz Zamirini 2002’ye oranla (1947 defa) daha az 

kullanırken; Ben zamirini ise (643 defa) 2002’ye oranla (472 defa) daha çok kullanmıştır. 

Erdoğan’ın konuşmalarında “Ben” ve “Biz” zamirleri birbirlerinin yerine kolaylıkla geçebilir. 

Özellikle Erdoğan konuşmalarında, eylemin önemini veya failin etkisini öne çıkartmak 

istediği zaman “Biz” öznesini kullanırken, kendi kişiliğini öne çıkartmak istediği zamanda 

“Ben” öznesini kullanmayı tercih etmiştir. Örnek konuşma olarak: 

“Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, dinlediğim tüm 

şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey sizi 

hatırlatıyor. Kalın sağlıcakla. Allah yar ve yardımcımız olsun.” (Siirt –15.06.2007mitingi) 

Erdoğan’ın konuşmalarında, metin boyunca kimlere, hangi duygu yüküyle hitap ettiği 

incelendiğinde Tablo 1.4’te görüldüğü gibi, “Milletimiz” ve “Kardeşlerim” sözcük türleri en 
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çok kullandığı hitap cümleleridir. Bu sonuç daha çok Erdoğan’ın miting meydanlarında direk 

vatandaşı muhatap aldığını bir göstermektedir. Erdoğan bütün olumlu retoriklerini başta 

seçmene sonrasında Türkiye, Hükümete, Ak partiye ve kendisine yönelik kullanırken; 

olumsuz retoriklerinin çoğunu mevcut dönemin muhalefet partilerine ve 22 Temmuz 

seçimlerindeki en büyük rakibi olan Baykal’ı muhatap alarak yapmıştır. Erdoğan’ın 2007 

konuşmalarındaki olumsuz seslenişin çokluğu da bunun bir sonucudur. Erdoğan’ın 2007 

konuşmalarında, seçmene karşı ikna aracı olarak kullandığı referans doğrudan doğruya 

kendisidir. “Biz” zamirinin kullanılması ve konuşmalardaki yoğunlaşmada bu gözlemi 

doğrulayıcı niteliktedir. Erdoğan miting alanındaki seçmene seslenmeyi seçerken; 

“Kardeşlerim” demeyi tercih ederek siyasetin resmiliğinden çok, samimi bir politik dil tercih 

ettiğini göstermektedir. Erdoğan 2007 konuşmalarında, gündem oluşturmada; seçmenin 

karşısında en büyük teminat olarak sürekli kendini göstermesini başarabilen bir liderdir. 

Erdoğan’ın 2007’de kullandığı politik dil Yıldız Falına göre değerlendirdiğinde, ortaya 

çıkan siyasal söylem; 2002 de olduğu gibi bir varoluşsal dil değil, artık bir sahip olma ve 

istikrardan yana olan devamlılık dilidir. Çünkü Erdoğan’ın söyleminde artık ortada kazanılmış 

bir başarı vardır. Erdoğan’ın iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den, 22 Temmuz 2007 kadar; 

yapılan icraatlarını vatandaşa hem kabullendirmek hem de sahiplendirmek amaçlı bir söylem 

benimsediği açıkça görülmektedir. Seçmene verilen bu sahiplenme mesajı ile daha yapılacak 

çok iş var stratejisi ve “Durmak yok yola devam” sloganı ile Ak parti iktidarından yana 

devamlılık beklenmektedir. Erdoğan’ın 2007 miting konuşmalarında kullandığı bu sözcük 

türleri, onun ortaya koymuş olduğu politik dilin geçmişten bugüne ve geleceğe yönelik 

iyimser bir yansımanın işareti olarak sayılabilir. Bazı terimlerin birbirini izliyor olması 

“problem-durum-soru” (Nerden- Nereye) zincirini, Erdoğan’ın ileriye dönük projelerini 

seçmen nezdinde gerçekleştirebildiğini gösteriyor. Özellikle 2002 seçimlerinde en çok 

kullanmış olduğu fiillerin,“Olacağız-geleceğiz-bakacağız-edeceğiz-vereceğiz-diyeceğiz-

yapacağız-alacağız kalacağız bileceğiz” den 2007 yılında “Olduk-oluyoruz, dedik-diyoruz, 

yaptık-yapıyoruz, ettik-ediyoruz, verdik-veriyoruz, geldik-geliyoruz, aldık-alıyoruz, bildik-

biliyoruz, konuştuk-konuşuyoruz ve çıktık-çıkıyoruz” olması Erdoğan’ın siyasal söyleminin, 

vatandaşın geçmişten bugüne (Nerden-Nereye) yönelik verilen sözlerin yerine getirildiğini 

göstermektedir. Yapılan mitinglerde seçmen kitlesinin üzerinde propaganda amaçlı kullanılan 

politik dilin etkili olması bakımından sözcük türlerinin çok fazla olmamasına dikkat 

edilmiştir. Araç sözcükler arasında “ben-biz” zamirlerinin çokluğu kullanılan politik dilin 
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içeriği açısından bağlayıcı bir işlev görerek, Erdoğan ile seçmen arasında kişisel bir ilişki 

kurmaktadır.  

Erdoğan’ın 2007 konuşmalarında, 2002 konuşmalarında olduğu gibi geleceğe ilişkin 

kendini ve seçmeni emir kipleriyle bağlayıcı duruma getirmiştir. Kullanılan emir kiplerinin 

bugüne, geleceğe ve politik dile yansıması şu şekilde olmuştur: “Yapın-yapıyoruz-

yapacaksınız, edin-ediyoruz-edeceksiniz”. Fiillerde kullanılan Şart kipi ise daha çok şimdiki 

zamanda ortaya çıkmıştır. Örnek: “Diyorsam-diyorsak-diyorsanız, oluyorsa-oluyorsak-

oluyorsanız” Kullanılan mastar ekleri ise genelde geçmiş zamanda olup mevcut hükümetin 

yanlışlarını ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Bunlar “Verilmiş-edilmiş-kalınmış-geliş-

gidiş-alış-veriş” gibi sözcüklerdir. Genel olarak Erdoğan’ın 2007’de kullanmış olduğu politik 

dil, seçmen üzerinde kendisini rakiplerine göre farklı kılan bir söylemdir. Erdoğan’ın 

söyleminin stratejisi, Ak Parti Hükümeti öncesi ve sonrasındaki durumu anlatarak, yapılan 

icraatlar ile seçmene ümit ve moral vermektir. Erdoğan miting meydanlarında, seçmenle 

direkt temas ve söylem yoluna giderek siyasetin resmiliğinden, vatandaşın samimiyetine 

doğru politik bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Erdoğan’ın 2002 yılı konuşmalarında 

ekonomik gündemine, 57. Hükümetin, IMF ile yapmış olduğu ekonomik anlaşma ve bunun 

vatandaş üzerindeki yaptırımları almıştır. 2007 yılında ise Erdoğan, 2001 ekonomik krizinin 

toplumsal alandaki tüm etkilerini seçmene anlatarak, Hükümetin uyguladığı olumlu ekonomik 

politikalar sonucunda 2002 ve 2007’de gelinen noktayı sürekli olarak miting meydanlarında 

gündemde tutmuştur. Erdoğan 2002 seçimleri öncesinde, daha çok eğitimde fırsat eşitsizliği, 

imam hatipler ile mezunlarının durumu, başörtüsü sorunu, siyasi yasaklar ve bireysel 

özgürlükler konusunu ve sorunları gündemine taşımıştır. 2007 yılında ise AB uyum yasaları 

uyarınca bireysel özgürlükler ve siyasi yasakların yanında Cumhurbaşkanlığı seçimin 

üzerinden çıkan siyasi krizi (367 Nisan krizi) ve 27 Nisan e-bildirisini hukuki gündeminden, 

seçmenin gündemine taşıyarak sivil anayasa ve sivil Cumhurbaşkanı vurgusu yapmıştır. 

Erdoğan 2002 ve 2007 seçimlerinde gündemine ise sürekli olarak mağduriyetleri 

söylemselleştirmiştir. Bu mağduriyetler karşısında seçmene “Kimsesizlerin sesi veya kimsesi” 

mesajı verilmiştir. Erdoğan seçim meydanlarından toplumun bütün kesimlerine seslenmiştir. 

Özellikle annelere, gençlere, emeklilere, çiftçilere ve toplumun diğer kesimlerine seslenerek 

onların sorunlarını kendi gündeminde tutmuş ve çözüm önerileri sunmuştur. Erdoğan bu 

çözüm önerilerini iktidara geldikleri gün 2002 ve 2007’den bu yana ne kadarını 

gerçekleştirdiklerini; geleceğe yönelik seçim vaatlerini, yeni seçim projelerini sürekli olarak 

ifade etmiştir. Erdoğan’ın politik dili 2002 yılında iktidara aday iken varoluşsal bir söylem 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3586 
 

özelliği taşır. 2007 yılında ise Erdoğan, iktidara sahip olmanın ve devamlılıktan yana 

istikrarın sürmesini isteyen bir söylemi benimsemiştir. Böylelikle  seçim meydanlarında 

Erdoğan’ın seçmen karşısında “ikna ve iddia” açısından en önemli propaganda enstrümanı 

olmuştur. Kullanmış olduğu “Politik dil” ile Erdoğan seçim meydanlarındaki bu başarısını 

sandığa yansıtmayı başararak, Türkiye’de yapılan genel seçimlerden üç defa üst üste birinci 

olarak çıkmayı sağlamıştır. 
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ÖZET: Söylem, terim olarak yüzyıla yaklaşan bir süredir dilimizde olup; toplumun bütün 

kesimlerince başvurulup kullanılmaktadır. Yaşadığımız çağ artık bir söylem çağı olup, dünyadaki 

genel geçer bilimlerin hepsi söylem kavramının etkisi altındadır. Yaşadığımız dünyada artık mutlak 

gerçeklik yoktur, mutlak söylemler vardır. Söylem analizi, dilin kullanım biçimini ve işlevlerini 

inceler. Kelimeler, cümleler ve diğer metinsel ifadeler, arka plan bilgisine dayanılarak çıkarımda 

bulunulabilecek içerikleri ya da iddiaları, ima yoluyla ortaya koyabilme özelliğindeki söylem ve 

iletişim, önemli ideolojik boyutlara sahiptir 

Ak Parti’nin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyetinin 12.Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan, Türk siyasi tarihinde, siyasette kesintisiz en çok seçim kazanan ve en çok tartışılan siyasi 

liderlerinden birisidir. Bu nedenle Erdoğan’ın, Türk Siyasetindeki başarısı incelenmeye değer 

bulunmuştur. Böylelikle Erdoğan’ın hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler 

dikkate alınarak; 12 Haziran 2011 seçim mitinglerinde kullandığı, “Politik dil” söylem tarzı, içerik 

analizi yöntemiyle incelenecektir. Erdoğan’ın seçim dönemlerindeki miting konuşma metinleri; doğal 

dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve “Ben ve Biz” zamirlerini kullanma 

biçimi açısından değerlendirilecektir. Bulgular tablolar halinde düzenlenecek ve karşılaştırma 

yapılarak analiz edilecektir. Ortaya çıkan siyasal söylem analizi ile “Türk Politik Dilinin” değişim ve 

dönüşümleri belirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Söylem, Siyasal Söylem Analizi, Politik Dil, 12 Haziran 2011 Seçimleri, Recep 

Tayyip Erdoğan. 

POLİTİCAL LANGUAGE USE İN TURKİSH POLİTİCS: POİTİCAL DİSCOURSE 

ANALYSİS OF RECEP TAYYİP ERDOĞAN’S MEETİNG SPEECH İN 22 JUNE 2011 

GENERAL ELECETİONS 

ABSTRACT: The term of discourse that emerged with the studies conducted in western World in the 

beginning of 20th century and became dominant in its own field in 21th century  has been referred and 

used as a term by all fractions of the society for nearly a century. The current age is a discourse period 

and all the universal sciences are under the effect of discourse. There isn’t an absloute reality any 

longer  but absolute discourse. 

Discourse analysis is a research method that is interested in meaning products occured through speech 

and texts and used wide- ranging social and cultural research. Discourse analysis examines the usage 

style of the language and its functions. Discourse and communication that have the speciality to reveal 

words, sentences, other contextual statements by the way of implication have significant ideological 

dimensions. 
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Recep Tayyip Erdoğan, the founder of Justice and Development Party and the predisent of Republic of 

Turkey is one of the political leaders who continuously wins elections and who is undoubtedly at issue 

during Turkish political history. His success is worth being examined in Turkish Politics. The speech 

and discourse style used by Erdoğan during the elections  will be analysed through discourse analysis 

method by considering his life, political development process and factors influencing his political 

personality. 

In this study, discourse analysis method will be used with the aim of determining the features of 

political discourse with reference to Erdoğan’s meeting speech from  12 June 2011 general elections. 

For this speech texts will be examined in terms of natural speech usage, its rhetoric  elements and 

discussed  agenda topics. Findings will be ordered by tables and evaluated by comparison. 

Especially, Erdoğan’s  usage style of the pronouns  “I” and  “we”, the style of approaching agenda 

topics and his methods used for persuasion will be used as analysis tools. With the emergent political 

discourse analysis change and transformation of “Turkish Political Discourse” will be determined. 

Keywords:Discourse, Political Discourse Analysis, Political Speech, 12 June 2011 elections and  

Recep Tayyip Erdoğan 

 

 

 

GİRİŞ:  

Yaşadığımız Çağ, bir söylem çağı olup; artık dünyadaki beşeri bilimlerin hepsi söylem 

kavramının etkisi altındadır. Söylemin keşfinden sonra, artık evrensel mutlak gerçeklik 

yoktur; gerçeklikler vardır. Gerçeklik, söylemle ve söylem içinde inşa edilen bir şeydir. Her 

söylem bir gerçeklik inşasıdır ve dolayısıyla söylemlere artık tekabül eden geçeklikler söz 

konusudur (Sözen, 2014: 9).  

Sürekli olarak değişen ve gelişen postmodern dünyada aynı zamanda; söylemlerde 

değişip ve gelişmektedir. Söyleme dayalı değişimin en açık olarak yaşandığı yerlerden 

biriside, “Siyaset ve Siyasal söylem” dir. Siyasal söylemin en dinamik aktörlerinden birisi 

olan Liderlerin, “Politik Dil” kullanımının araştırılması; içinde bulunduğumuz dönemin “Yapı 

çözümüne” katkı sağlaması açısından önemlidir.  

Söylem analizi konuşma ve metinler aracılığı ile oluşan, anlam ürünleriyle ilgilenen, 

geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir araştırma yöntemidir (Van 

Dijk, 1991: 114). Söylem analizi eleştirel yönü ile Neo-Marksist düşünürlerin, Frankfurt 

Okulu ve Batı Marksizm’inin dile yaptığı vurguyu merkeze alır. Disiplinler arası bir yaklaşım 

olan söylemin, inceleme yaptığı alan; sosyoloji, dilbilimi, sosyo-linguistik ile söylemin 

kesiştiği alandır (Sözen, 2014: 83).  
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Söylem analizi alanına yönelik literatür çalışmalarına baktığımızda daha çok Foucault 

merkezli, Van Dijk ‘ın haber söylem analiz yöntemine dayanan çalışmaların yapılmış olduğu 

görülmektedir. Yapılan bu akademik çalışmalar daha çok yüksek lisans ve doktora çalışması 

olarak yapılmıştır. Bu araştırmanın odak noktası, yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak 

Türk siyasetinde “Politik Dil” kullanımının söylem analizinin ilk örneklerindendir. Söylem 

analizinde ve özellikle metin incelemelerinde genellikle, postyapısalcı ve Foucault’cu söylem 

kuramlarından etkilenerek güç ilişkileri üzerinde durulur. Foucault, “Bilgi ve iktidar” 

ilişkisinden yola çıkarak bir özne kavramsallaştırması geliştirmiştir. Bu, bir anlamda insanın 

nasıl bir bilginin nesnesi haline getirildiğine işaret eden sürecin anlatımıdır.  

Kısaca Foucult’ya göre insan, kendi özgürlüğüne sahip olmak ve kendi varoluşunun 

öznesi olmak için bilgi nesnesi haline getiriliyordu (Durna ve Kubilay, 2010: 52).  Bu 

çalışmada, siyasal söylemin belirleyen aktörü olarak, Lider kavramından hareketle; 

Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 genel seçimleri öncesi, seçim bölgelerinde benzer nitelikte 

yaptığı 37 miting konuşmasının “Politik Dili” incelenecektir. Böylelikle, Türk siyasal 

söyleminin dönemsel olarak belirgin özellikleri, varsa tanımlamaları ve değişimleri ortaya 

konulacaktır.  

Adalet ve Kalkınma Partisinin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 12.Cumhurbaşkanı 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasi tarihinin, siyaseten kesintisiz en çok seçim kazanan 

ve politik dil olarak en çok tartışılan Liderlerinden birisidir. Bu nedenle yapılan çalışma ile 

Erdoğan’ın, hayatı, siyasi gelişim süreci, siyasi kişiliğinde etkili olan faktörler dikkate 

alınarak; 12 Haziran 2011 seçimlerinde kullandığı politik dil veya siyasal söylem tarzının 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Erdoğan’ın seçim meydanlarında yapmış olduğu miting 

konuşma metinleri içerisinde temel olarak şu soruların cevaplarını arayacaktır:  

 Söylemi dile getireni (kim söylüyor), 

  Otoritesini/gücünü (neye dayanarak),  

 Dinleyiciyi (kime söylüyor),  

 Amacını (söyleyenler söyledikleri ile neyi başarmak istiyor) kapsar.  

Bu sorular ışığında, Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 seçimlerinde yapmış olduğu 37 miting 

konuşmasının, doğal dil kullanımı, retorik unsurları, ele aldığı gündem konuları ve kullandığı 

“Ben ve biz” zamirlerini kullanış biçimi kapsamında temalaştırma çalışması yapılarak 

incelenecektir. Sonuç olarak Erdoğan’ın, ortaya koyulan siyasal söylem analizi ile Türk 
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Siyaset Dilinin özellikleri ve toplumsal gerçekliğinin yansıması, tanımlanması ve 

değişimlerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.  

1.Teorik Çerçeve: Söylem, Söylem kuramları, Söylem analiz yöntemi, Lider kavramı ve 

Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatına genel bir bakış. 

a. Söylem: Söylem, bir dilbilimci için “Cümlenin ötesindeki” anlamına gelirken, 

bazıları için söylem çalışması dilin kullanımına işaret edebilir. Eleştirel kuramcılar, gücün 

söyleminden, iktidarın söyleminden bahsederek, sosyal bilimlerle farklı bir açıdan bağlantı 

kurarlar (Mutlu, 2008: 262). Söylem analizi politika alanında, görece geç kullanılan bir teknik 

olmuştur. Politika, söylem analizcileri tarafından henüz çok fazla bilinmeyen bir alan olduğu 

için yapılan politik dil ve söylem çalışmalarının genellikle çoğunluğunu, dilbilimciler ve 

söylem analizcileri yapmıştır. Ülkemizde söyleme dair yapılan çalışmaların en kapsamlısı 

Edibe Sözen’in “Söylem” adlı eseridir. Edibe Sözen bu konuda Söylemi şöyle tanımlar; 

“Hayat söylemlerdedir ve hayat söylemler ile gerçekleşir. Artık Newton’un mutlak zamanı ve 

uzayı içinde değil; belirsiz, kaotik bir söylemler evreninde yaşıyoruz” (Sözen, 2014: 9). 

b. Söylem Kuramları: 20. yüzyılın başlarında Batı dünyasında özellikle dilbilim 

alanında yapılan çalışmalar ile Söylem kavramı ortaya çıkmıştır. Söylem terim olarak, son elli 

yıldır dilbilimciler, insanbilimciler, yazın kuramcılar, toplumbilimciler ve toplumun bütün 

kesimlerince sahiplenilen ve kullanılan bir kavramdır. Modernizm ve modernleşme 

sonrasında, içinde bulunduğumuz çağ postmodernizmle gelişmiş bir söylem çağıdır ve 

dünyadaki genel geçer insani bilimlerin hepsinde söylem kavramının tesiri görülmektedir. 

Bugüne kadar ortaya konulan çalışmalarda gerek yapısalcılar gerekse postyapısalcılar insanın 

anlama yetisine ve buna bağlı olarak söylem alanına çok büyük katkıda bulunmuşlardır. 

Özellikle Saussure, Strauss, Lacan, Barthes, Derrida, Gadamer ve Focault gibi düşünürler 

önemli fikirleri ile insanlığın anlama yetisine büyük hizmetler etmişlerdir.  

Yapılan bu araştırma alanları Söylem incelemelerinin kuramsal temelini oluşturur. 

Foucault’a göre, söylem üretmek, her toplumda, görevleri onun gücünü ve tehlikelerini 

önlemek, dizginlemek, maddiliğini savuşturmak olan birtakım yollarla, hem denetlenmek, 

hem ayıklanmak, hem de örgütlenmek ve yeniden paylaştırılmaktır (Foucault, 1987: 23,24). 

Foucault,  arkeoloji kitabında söylemi; özneyi,  tarihi ve bilgiyi birleştiren kavram olarak 

görür. Çünkü söylem bir açıdan onları değişik diziler içine yerleştirip dağıtırken, bir başka 

açıdan da hem bu dizilerin oluşumuna ilişkin kuralları tanımlar hem de diziler arasında ilişkiyi 
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kurarak bu ilişkinin özelliklerini ve sınırlarını belirleyip aktarır. Diğer bir deyişle,  söylemin 

seçici,  tanımlayıcı,  belirleyici ve aktarıcı özellikleri vardır (Doltaş, 2003: 51). 

c. Söylem Analizi Yöntemi: Söylem analizi, konuşma ve metinler aracılığıyla oluşan 

anlam ürünleri ile ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel araştırmalar içinde kullanılan bir 

araştırma yöntemidir.  Söylem analizinin kuramsal arka planında sosyal bilimlerdeki 

sosyoloji,  psikoloji,  dilbilim,  medya,  siyasal bilimler gibi pek çok farklı alan yer 

almaktadır. Bu alanların her biri söylem analizini kendi bakış açılarına ve bilimsel 

yöntemlerine dayalı olarak kullanır ve söylem analizine ilişkin kendi kurallarını oluşturur 

(Ekşi ve Çelik, 2008:113). Söylem analizi nesnel kuralları olan ve nesnelliği barındıran bir 

analiz değildir. Bu yüzden nitel araştırma yöntemleri içinde adlandırılır. Bazı nitel analiz 

yöntemleri ile benzerlik gösteren tarafları vardır. Bununla beraber söylem analizi Dilbilim,  

psikoloji, sosyoloji felsefe gibi birçok disiplinin kavşak noktasında kesişen bir durumdadır. 

Söylem analizi sonucunda ulaşılan bilgi sübjektif ve yoruma dayalıdır. Kesin yargılara 

ulaşmaktan ziyade bireylerin farklı bakış açısıyla bakmasını sağlamaya ve söylemleri sosyal 

bağlam içinde değerlendirmeye çalışır (Demir, 2008: 5). Sözen’e göre, söylem analizi üç 

sacayağına dayanır: birincisi, Sausser’cü anlayışa dayanan yapısalcı dilbilim. İkincisi, 

Wittgenstein’nın dilsel felsefesinden yaralanan pozt-pozivitizm. Üçüncüsü ise dil 

felsefesinde, Gadamer ve bir yarısı yapısalcılara, bir yarısı da hermeneutiğe dayanan 

Ricoeur’den etkilenen hermeneutiktir (Sözen, 2014: 79). Söylem analizi, mevcut söylemleri 

yeniden üretme, değiştirme, dönüştürme veya mevcut söylemlerin özelliklerini açığa çıkarma 

özelliğine sahiptir.  

Çalışmamız içerisinde zaman zaman Teun A. Van Dijk’ın söylem analizi ve Bardin’in 

içerik analizi yönteminden yararlanılacaktır. Van Dijk’ın, başta haber söylemi olmak üzere 

değişik söylem yapılarına ilişkin analiz çalışmaları bulunan Hollandalı bir dilbilimcidir (Van 

Dijk, 2003: 110). Van Dijk’ın söylem anlayışında bir diğer önemli kavram: ideolojidir. Van 

Dijk, söylem ve ideoloji arasında iki yönlü bir ilişkiden olduğunu belirtir. Buna göre 

ideolojiler günlük yaşamdaki söylemlerimizi etkilerken, söylem de ideolojilerin yeniden 

üretiminde önemli bir rol oynar. Van Dijk’a göre iktidar, toplumsal gruplar arasındaki 

ilişkinin özelliği olarak ortaya çıkar ve esas olarak iletişim içindeki etkileşim içinde oluşur. 

Van Dijk; söylemin yapıları, iktidarın yapıları arasındaki ilişkileri analiz eder ve söylemsel 

iktidar biçimlerini (söylemsel formasyonları) açığa çıkarmayı amaçlar (Van Dijk’dan akt. 

Sancar, 2008: 140-142). Van Dijk ideolojik söylemin, “Bizim iyi şeylerimizi, onların ise kötü 

şeylerini vurgulamak” şeklinde tezahür eden bu genel yaklaşımını daha ince ideolojik analize 
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imkân verecek şekilde yeniden formüle eder. Van Dijk tarafından “İdeolojik (dördül alan) 

kare” olarak adlandırılan ve ideolojik söylem analizine temel teşkil eden bu kavramsal alan şu 

4 ilkeden oluşmaktadır (Dijk, 2003: 57):  

1) Bizim hakkımızda olumlu şeyleri vurgula.  

2) Onlar hakkında olumsuz şeyleri vurgula.  

3) Bizim hakkımızda olumsuz şeyleri vurgulama.   

4) Onlar hakkında olumlu şeyleri vurgulama.  

Çalışma içerisinde yararlanacağımız diğer bir analiz yöntemi ise içerik analiz 

teknikleridir. İçerik analizi, mesajda, bireyi görünmeden etkileyen öğelerin etkilenmesine 

yönelik “İkinci bir okuma” olarak ifade edilir (Gökçe, 2006:35). Bu anlamda içerik analizi, 

bir tür iletişim psikanalizini ve ileteni algılama sanatını andırmaktadır. Söz konusu okuma, 

okuyanı önyargılarında onaylayan, ilk duygularında rahatlatan, ideolojik, politik ve kültürel 

kanaatlerini pekiştiren bir okuma değil, ona gerçekten de yeni bir şeyler öğreten, onu yeni bir 

şeylerin önüne koyan bir okumadır (Tavşancıl ve Aslan, 2001:26). İçerik analizin 

uygulanırken, incelenen konuya bağlı olarak çeşitli teknikler kullanılır. Bunlardan 

tekniklerden özellikle, yapılan çalışmada uygulayacağımız tekniklerin kısaca ele almakta 

fayda vardır (Bilgin, 1995: 96). 

 Frekans Analizi: içerik analizi, en basit şekliyle, birim ve ögelerin sayısal, yüzdesel 

ve oransal bir tarzda görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu tür analizde, sayılabilecek 

nitelikte birimler veya sözcükler alınır ve analiz göstergeleri frekans türünde ifade edilir. 

Frekans analizi, en basit şekliyle, birim veya ögelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda 

görünme sıklığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bir metinde anahtar sözcüklerin, bir insanın 

günlük uğraşları arasında ilgi odaklarının, bir kitle iletişim aracında ana-temaların 

belirlenmesinde, frekans analiz sonuçlarına bakılır  (Bilgin, 1995: 96). 

 Değerlendirici Analiz: Osgood ve arkadaşları (1954) tarafından geliştirilen bu 

yöntem, tutum ve kavramını ele alır. Bu yöntemin kuramsal çerçevesi, temsili bir dil 

anlayışına dayanır. İnsanın kullandığı dilde yansıdığı ve mesajın analizi sayesinde verici 

hakkında enformasyonlar edinilebileceği varsayılır. Örneğin Erdoğan’ın, genel seçimler 

öncesi, yapmış olduğu miting konuşmalarındaki olumlu veya olumsuz retorik tekrarları karşı 

tarafa bakışındaki tutumunu yansıtmaktadır. Ayrıca Erdoğan’ın, konuşmalarındaki retoriksel 

tekrarların sayısı; karşı tarafa olan bakış açısının yoğunluğu ortaya koymaktadır. 
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 Yıldız Falı: Kitle iletişim alanında gerçekleştirilmiş çeşitli içerik analizi çalışmaları 

vardır. Bardin (1977) tarafından “Yıldız Falı” konusunda yapılan içerik analizi, bunların 

ilginç örneklerinden biridir. Buna göre; metindeki tüm kelimelerin sayısının (O), farklı 

kelimelerin sayısına (V) oranı (O/V) ile kelime çeşitliliği tespiti yapılmaktadır (Bilgin, 1995: 

109). Bunun üzerine terimlerin “Doluluk” durumu, anlam taşıyıcı olanları ile araç niteliğinde 

olanların dağılımı nitel olarak değerlendirilebilecektir. İsim, fiil ve sıfatlar taşıyıcı, zarf, edat, 

nida ve bağlaç gibi diğer kelimeler ise araç kelimeler olarak tanımlanmaktadır. Metinlerde bu 

kelime grupları, toplam kelime sayısına oranı bakımından da incelenmektedir. Bu yolla 

hatibin metne taşıdığı kelime hazinesi, ortaya konulabilecektir. Bardin’in formülünü metne 

uygularken; sayı ve tarih ifadeleri sayım dışında tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve 

bileşik ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı kökten üretilmiş olsa da, 

anlamı ya da cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıştır. Sesteş 

kelimeler ise anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiştir. Örneğin 

Erdoğan’ın 2011 seçim miting konuşmalarındaki “Doluluk” durumunu ölçülerek, kelime 

hazinesinin zenginliğini ortaya çıkartılacaktır. 

 

d. Lider kavramı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatına genel bir bakış: 

Liderlik, dünyanın her yerinde toplum düzeni içerisinde belirli bir destek ile temsil edilen bir 

olgudur. Toplumsal yaşamın her alanında “Liderlik” kavramı ile karşılaşma imkânı vardır. 

Devlet yönetiminden, siyasal partilere, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelere, büyük 

şirketlerden, küçük işletmelere her alanda birden fazla insanın, bir amaç doğrultusunda 

bulunduğu yerde belirli bir etkiye sahiptir (Komşuoğlu, 2003: 5). Liderliğin oluşabilmesi için, 

kişinin resmi yetkilerle donatılması şart değildir. Burada önemli olan nokta liderin, kişileri 

peşinden sürükleyebilecek özelikleri bünyesinde taşıyabilmesidir (Arklan, 2004: 46).  

Liderin, izleyenleri etkileyebilmek için kullanacağı bazı güç kaynakları vardır. French 

ve Bertham Raven’a göre bunlar, “Yasal güç, ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, uzmanlık 

gücü, karizmatik güç” tür. Bu çalışmanın temel ilgi alanı olan Erdoğan’ın kullandığı “Politik 

Dili”, Türk siyasal yaşamındaki rolü ve yapmış olduğu siyasal liderlik, liderlik kavramı 

açısından alt bir başlık olup ve siyaset biliminin ilgi alanına girerken; söylem açısından ise 

disiplinler arası bir çalışmadır (Eraslan, 2004). Siyasal liderlik açısından bir inceleme 

yapılırken, ulaşılabilecek en önemli kaynaklar liderlerin oto-biyografileri veya siyasal liderlik 

fikirlerinin, lider olarak görülmelerini sağlayan süreç içindeki sözlü veya yazılı söylemleridir. 
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Bunlara örnek Hitler’in Kavgamı, Gandhi’nin Satyagraha’sı, Atatürk’ün Nutku, Alparslan 

Türkeş’in Dokuz Işık Doktrini, Bülent Ecevit’in Ortanın Solu, Necmettin Erbakan’ın 

Davam’ı, Süleyman Demirel’in Yeni Bir Sosyal Mukaveleye Doğru’su, Ahmet Davutoğlu’nun 

Stratejik Derinlik’i örnek verilebilir (Komsuoğlu, 2003: 21).  

3 Şubat 2003 tarihinde, özel bir üniversitenin düzenlediği liderlik konulu panelde 

konuşan Erdoğan, şu cümleleri vurguluyordu: “Lider olunmaz, lider doğulur.” Konuşmayı ana 

haber bülteninde, izleyicilerin dikkatle izlemeleri gereken haberler arasında yayınlayan özel 

televizyon kanalı ise, Erdoğan’ın liderlik dersleri verdiğini, alt yazı olarak gösteriyordu 

(Kaya, 2003:5). Erdoğan Türkiye’de meydana gelen göçün ve kentin sonucu olarak, 

(1990’dan sonra) alt toplumsal yapıdan üst toplumsal yapıya geçişin en önemli aktörüdür. 

Daha açık bir şekilde O, doğu ile batı, zengin ile fakir, köyle ile şehir, Müslüman ile laik 

arasında yaşanması gereken dolaşımın lideridir. Ancak hep birinci seçenekten ikinci seçeneğe 

doğru bir söylem geliştirip siyaset yaptığından; Türkiye’nin geleneksel siyaseti ve politik dili 

açısından zor bir aktör olarak algılanmış ve tartışmaların odak noktası olmuştur (Yıldırım, 

1999: 138).   Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 

Erdoğan’ın, dünyaya geldiği “Kasımpaşa” semti onun kişiliği, tavırları ve dünya görüşünün 

şekillenmesinde büyük rol oynadı. Karadenizli olmasına rağmen tüm Türkiye O’nu 

“Kasımpaşalı” tavırları ile tanıdı ve sevdi. “Kasımpaşalı” denildiği zaman akla gelen ilk kişi 

olan Erdoğan, Kasımpaşalı kimliğinden hiçbir zaman vaz geçmedi veya inkâr etmedi (Çetin, 

2003:9). 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 

Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî 

konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'un 

kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik 

yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm 

tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. İstanbul’da en önemli problem haline gelen hava 

kirliliği sorunu, Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, 

kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; 

sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi.  

Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından 

yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi. 21 Nisan 1998 günü 

açıklanan kararda Erdoğan, TCK’nın 312/2 maddesi (halkı din ve ırk farklılığı gözeterek, kin 

ve düşmanlığa tahrik etme) uyarınca önce bir yıl hapis cezasına daha sonra; iyi şartları göz 
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önünde bulundurularak 10 ay hapis, 716 bin lira ağır para ve ömür boyu siyaseten men 

cezasına çaptırıldı (Çakır ve Çalmuk: 2001: 81). Tarihe geçecek bir yargı süreci sonunda, 

mahkûm edilen Erdoğan, Pınarhisar cezaevinden 120 günün sonunda tahliye edildi. Cezasını 

tamamlayan Erdoğan’ın tahliyesi de olay oldu. FP’de “Yenilikçi” kanat olarak başlayan 

hareket sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 

Ağustos 2001'de parti haline geldi. Erdoğan, arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma 

Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel 

Başkanı seçildi. Erdoğan, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinden büyük bir başarı ile çıkmış 

ve 10 Ağustos 2014 yılına kadar T.C Başbakanlığı görevini üstlenmiştir. Bu tarihte yapılan 

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 12.Cumhurbaşkanı 

seçilmiştir ve halen bu görevi sürdürmektedir. Erdoğan’ın siyasal karizması, Ak Partinin 

kazandığı seçim zaferlerinde önemli bir model arz etmektedir. Bu aslında Erdoğan’ın, içinde 

bulunmayı isteyip veya istememekle alakalı bir durumu değildir. Kitleler, içinde bulundukları 

sosyolojik, politik ve ekonomik koşullar nedeniyle Erdoğan’a böyle bir anlam yüklüyorlar. 

Erdoğan, burada önemli bir anlatım liderine dönüşerek; nesnel koşulların karizmatik bir 

yansıtıcısı konumuna gelmektedir. Çünkü toplumsal hafızamızın bilinçaltında, tarihsel olarak 

sürüp gelen “Protest” modellerin imgelerini taşımaktadır.  

Erdoğan, bu siyasal ve antropolojik karizmatik kimliğinden dolayı; toplumsal ilgi 

görmekte ve kitlelerin eğilimlerini seferber ederek siyasi desteğe dönüştürebilmektedir 

(Yıldırım, 2002:68). Söz konusu bütün bu özellikleri ile Erdoğan, eylemleri ve söylemleriyle 

oluşturduğu “Politik dil” ile Milli Görüş çizgisinden başlayarak, Ak Parti iktidarında, Türk 

Siyasetinin değişimine ve gelişimine liderlik etmiştir. 

2. Örnek Söylem Analizi İncelemesi: 12 Haziran 2011 seçimleri, Erdoğan’ın miting 

Konuşmalarındaki Doğal Dil Kullanımı, Retorik ve Gündem Konularını Ele Alış Biçimi: 

 

a) 12 Haziran 2011: 12 Haziran 2011 genel seçimlerine girilirken, seçimde kimin 

birinci olacağı toplumun bütün kesimlerince önceden tahmin edilmiştir. Seçimler öncesi 

kamuoyundaki genel algı şöyle idi: Ak parti birinci parti, CHP ana muhalefet partisi olarak 

görevini sürdürmeye devam edecek, MHP barajı geçip meclisteki yerini alacaktı. Erdoğan’ın 

3 Kasım 2002’den bu yana girdiği bütün seçimlerden Ak partiyi birinci olarak çıkarmayı 

başarmıştı. 12 Haziran seçimlerine Ak parti “İstikrar sürsün Türkiye büyüsün”, CHP “Yeni 
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CHP” olarak herkesi kucaklayan “Her vatandaş rahat bir nefes alacak”, MHP ise “Ses ver 

Türkiye” sloganıyla seçime girdiler (İnsel, 2011:15).  

 

Erdoğan seçim çalışmalarına, rakiplerine oranla daha geç başlamıştır. Bunun arkasında 

yatan sebep, seçmenlerin karşısına iddialı bir program ve ülkeyi geleceğe taşıyan projelerle 

çıkmak istemiş olmasıdır. Erdoğan’ın başkanlığındaki Ak parti, 12 Haziran seçimlerinde, 

seçmenin karşısına “Ustalık dönemi” olarak nitelendirdiği bir kampanya ile çıkmıştır. Diğer 

yandan muhalefet partisi olan MHP ise seçim çalışmalarına ilk başlayan partilerden biridir. 

Ancak seçim öncesi yaşadığı “Kaset skandalları” ile seçim kampanyası ciddi sekteye uğramış 

ve MHP bir yandan seçim dönemi iletişimini sürdürmeye çalışırken diğer bir yandan kriz 

yönetimi yapmak zorunda kalmıştır. 12 Haziran seçimleri öncesinde gündemi kaplayan kaset 

skandalları, Türk siyasi tarihinde yeni bir sayfa açarak özel bir durum oluşturdu. MHP başına 

gelen bu kaset skandalları, Türk siyasi tarihi açısından bir dönüm noktası olmaklar beraber; 

12 Haziran seçimleri öncesinde yaşanan en sıra dışı olay olarak seçmenin gündeminde yer 

aldı.  

Siyasi partiler 12 Haziran seçimlerinde yeni bir mecra olan sosyal medyadan da ilk defa 

yararlanmaya başlamışlardır. Sosyal medyadaki propaganda faaliyetlerinin, seçim sonuçlarını 

ne ölçüde etkilediğine ilişkin bilimsel veriler yapılan yeni çalışmalar ile incelenmektedir. 

Ayrıca sosyal medyada siyasi liderlerin geniş bir izleyici kitlesince takip edilmektedirler. 

2011 yılı, Türk siyasi tarihinde, eski Türkiye-Yeni Türkiye mücadelesinin belirginleştiği bir 

yıl olmuştur. Bu dönemde Erdoğan’ın başkanlığındaki Ak parti kadroları, her fırsatta yeni 

Türkiye imkânını ve hangi enstrümanlar aracılığıyla bu hedeflerini gerçekleştirebileceklerini 

ifade etmişlerdir. 12 Eylül 2010’daki referandumun yeni Türkiye ihtimalini somut 

kazanımlara kavuşturması, 2011’in en önemli seçim gündeminin yeni Anayasa yapımı 

olacağını ortaya koymuştu. 12 Haziran seçimlerini diğer seçimlerden önemli kılan, yeni 

Anayasa’nın hangi siyasal ve toplumsal kesimin öncülüğünde yazılacağını belirleyecek 

olmasıydı. Bu çerçevede, 2011 yılının Türkiye açısından, en kritik olayının 12 Haziran 

seçimleri olduğu söylenebilir. Türkiye’de iç politikadaki gelişmelerine bakıldığında, 12 

Haziran’ın; hem aktörlerin pozisyonlarında, hem de siyasal gündeme taşınan konuların 

tartışılma biçiminde bir milat teşkil ettiği görülmektedir. Bu çerçevede, asker-siyaset 

ilişkilerindeki normalleşmenin de, PKK ve Kürt sorunundaki gelişmelerin bu dönemde yeni 

bir evreye ulaşması da seçimlerin işaret ettiği yeni Türkiye imkânı ile ilişkilidir. Erdoğan’ın 

Başkanlığındaki Ak partiye göre, 12 Haziran seçimleri, eski Türkiye çatısını ayakta tutan 

vesayetin en önemli göstergesi olması hasebiyle asker-siyaset ilişkilerine ve Türkiye’nin eski 
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ile yeni formu arasındaki geçişte en belirleyici imtihana sahip olan PKK’nın 

silahsızlandırılması ve Terör sorununun çözümüne yönelik gelişmelerin en büyük belirleyeni 

olarak anlaşılmıştır (Ete, 2011:13). Diğer yandan ise 12 Haziran öncesinde, seçime giren 

siyasi partilerin seçim stratejisini belirleyen en önemli dinamik, 9 ay önce gerçekleştirilen 

referandum olmuştur. 12 Eylül 2010’daki referandumu bir genel seçim provası olarak 

değerlendiren siyasi partiler, 12 Haziran seçimlerini, referandumdan aldıkları sonuçları tamir 

etme veya tahkim etme süreci olarak değerlendirmişlerdir. AK Parti, seçimlere, Yeni 

Türkiye’yi inşa etme anlamı yüklerken; CHP, değişim dinamiğini sürdürme ve yeni lider 

kadrosunun koltuğunu koruma; MHP, siyasal hayatta kalıcılığını sürdürme; BDP ise Kürtlerin 

tek meşru/etkili sözcüsü olma anlamı yüklemiştir.  

Başka bir deyişle, CHP, MHP ve BDP seçimlere kendi akıbetleri ve siyasal yaşamdaki 

rolleri ile sınırlı bir anlam yüklerken, AK Parti, seçimleri doğrudan doğruya ülkenin yeniden 

inşasını mümkün kılacak bir süreç olarak değerlendirmiştir.  Siyasi partiler, 12 Haziran 

seçimlerine birbirlerinden farklı anlamlar yükleseler de, bütün siyasi partileri ortak kılan 

temel dinamik, siyasi partilerin vesayet sisteminin gerilemesini sembolize eden 

referandumdan sonra, ilk defa gerçek partiler olarak seçime girmiş olmalarıdır. Vesayet 

sisteminin gerilemesi dolayısıyla, siyasi partilerin sistem içindeki ağırlığının seçim 

sonuçlarıyla ölçüleceği gerçeği, siyasi partileri sahici ve etkili kampanyalar yapmaya sevk 

etmiştir. Bu durum, bütün partilerin, kendi kemikleşmiş tabanlarıyla yetinmeyip başka 

toplumsal kesimlerin de desteğini almalarına yol açacak bir aday yelpazesine başvurmalarına 

ve seçim beyannamelerinde orta vadeli projelere yer vermelerine yol açmıştır (Ete, 2011: 13). 

Erdoğan’ın, ikinci iktidar döneminden sonra gündeme gelen iktidar yorgunluğu kaygılarını 

giderme, siyasal ve toplumsal kalıcılığını teyit etme, 2002 ve 2007 seçimlerinde yeterince 

nüfuz edemediği kesimlerin desteğini alma ve iktidarı boyunca sözcülüğünü üstlendiği Yeni 

Türkiye inşasını, Anayasa çıkaracak bir destekle gerçekleştirme imkanlarını 12 Haziran genel 

seçimlerine yüklemiştir. Bunun için Erdoğan AK parti içinde, bir yandan parlamenter 

grubunun yüzde 56’sını yenileme, diğer yandan 2023 yılına işaret eden 12 yıl vadeli projeler 

üretme yoluna gitmiştir. Böylece kamuoyunda gündeme gelen kaygıların anlamlı olmadığı 

mesajını veren bir kampanya yürütmüştür. 12 Haziran 2011 seçimleri ile ilgili kamuoyunda 

yapılan araştırmaların bir bölümü Tablo 1.1’de aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

Tablo 1.1: 2011 Genel Seçimleri öncesi yapılan, Seçim Anketleri 

Şirket Ak parti CHP MHP BDP 
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Tablo 1.1’dende anlaşılacağı gibi Türkiye 12 Haziran 2011 milletvekilliği 

genel seçimlerine çok şaşırtıcı bir seçim tahmini veya öngörüsü ile 

girmemiştir. 12 Haziran öncesi yapılan bütün kamuoyu araştırmalarında anket 

şirketleri ortalama olarak aynı sonuçları üç aşa beş yukarı tutturmuştur. 

Erdoğan’ın kendi ifadesiyle, “Ustalık Dönemi” olarak söylem haline 

getirdiği bu seçimlerin aslında malumun ilanı gibi Erdoğan’ın sekiz yılı 

aşkın iktidarı ile muktedir olarak girdiği bir seçim olmuştur. 

Türkiye, çeyrek asırlık tek parti rejiminin ardından 1950’de serbest seçimlerle tanıştığından 

beriseçimler ülke kaderinin belirleyeni olmuştur. 1950- 1960 arasında, toplumun siyasal 

vesayetin hüküm sürdüğü tek parti rejiminden duyduğu rahatsızlığın yansıması şeklinde 

tezahür eden seçimler, bu dönemden sonra da askeri ve sivil bürokrasinin siyasete 

müdahalelerini ifade eden kurumsal vesayetten rahatsızlığın ifadesi olmuştur. Ancak serbest 

seçimlerin yapıldığı günden bugüne dek seçimlerin siyasi iktidar denklemi üzerinde 

belirleyici olduğu tek dönem 1950-60 olmuştur. Bu 10 yıllık dönemden sonra dört askeri 

müdahale, sayısız müdahale teşebbüsü ve bu müdahalelerin denetiminde hazırlanan anayasal 

düzenlemelerle, seçilmişler atanmışların denetimine alınmış; seçimler sadece hangi siyasi 

partinin, gerçek gücü elinde bulunduran bürokrasiyle iktidarı paylaşacağını belirlemek için 

yapılmıştır. Yarım yüzyılı aşkın bu süreçten sonra Türkiye ilk defa 12 Haziran’da 

bürokrasinin gücünün sınırlandığı bir ortamda seçimleri gerçekleştirmiştir. Son yıllarda 

bürokrasinin gücünü ve yetki alanlarını sınırlamaya yönelik gerçekleştirilen anayasal 

düzenlemeler, legal sınırların dışına çıkan aktörlere yönelik soruşturmalar, siyasete dışarıdan 

yapılan müdahalelere karşı kamuoyunda oluşan tepki ve farkındalık ile yol alan 

demokratikleşme süreci, vesayet rejimini ciddi ölçüde geriletmiştir. 12 Eylül 2010’da 

KONDA 46,5 26,8 10,8 6,7 

ANDY-AR 52,3 24,8 9,8 - 

ANAR 48,7 25,7 11,9 - 

SONAR 50,93 25,78 12,45 4,27 

GENAR  47,7 26,02 13,08 5,3 

POLMARK 47,4 25,2 - - 

METROPOL 42,0 29,0 15,0 - 



ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3600 
 

gerçekleşen referandum, bu süreci tahkim etmiştir. Referandumla beraber bürokrasinin büyük 

ölçüde iktidar denkleminden çıkması, hem siyasi partileri sadece millete yönelmek zorunda 

bırakmış, hem de seçimlere iktidarı belirleme yetkisi tanımıştır. Seçimlerin iktidar 

kompozisyonunu belirleyen yegâne dinamik haline gelmesi, 12 Haziran’ı Cumhuriyet 

tarihinin en kritik seçimlerinden biri haline getirmiştir. Seçimleri önemli kılan bir diğer unsur, 

sonuçların, 12 Eylül referandumunun sembolize ettiği vesayeti geriletme sürecini teyit 

etmesidir. Bu anlamda seçimler, iki şekilde vesayeti gerileten bir işlev görmüştür: Öncelikle, 

kuruluşundan beri vesayetle mücadelenin sözcüsü olan ve bu uğurda 10 yıl boyunca sıkıntıları 

göze alarak vesayet sürecini geriletmeyi başaran AK Parti, toplumsal desteğini arttırarak, 

sorgulanamayacak bir şekilde siyasal ve toplumsal merkeze yerleşmiştir. AK Parti’nin, girdiği 

üçüncü genel seçimde oylarını %50 seviyesine taşıması, vesayetle mücadele ve demokratik 

standartları yükseltme stratejisinin arkasındaki toplumsal desteği ortaya çıkarmıştır (Ete, 

2011:14). 

12 Haziran seçimleri, yeni Anayasa sürecinin gündeme taşınması bağlamında da vesayeti 

geriletici bir görev yüklenmiştir. Referandum sürecinin bir devamı olarak siyasal gündeme 

taşınan yeni Anayasa yazımı, seçim sürecinde bütün siyasi partilerin desteğini almış ve seçim 

sonrasının en önemli siyasal meselesi haline gelmiştir. Anayasa’nın en önemli siyasal 

gündeminin özgürlüklerin genişletilmesi ve demokratik standartların yükseltilmesi olduğu göz 

önüne alındığında, seçimlerin bir diğer önemli siyasal sonucunun vesayet sistemini ortadan 

kaldırmak olduğu söylenebilir. Bu çerçevede, siyasetteki yansımaları dolayısıyla, 12 Haziran 

seçimlerinin 14 Mayıs 1950 seçimlerine benzediğini söylemek mümkündür: 1950’deki 

seçimlerin tek parti döneminin siyasal vesayetini yıkıp, demokratik bir dönemi başlatması gibi 

12 Haziran seçimleri de, işaret ettiği yeni Anayasa ile yarım asırlık kurumsal vesayeti 

tamamen sona erdirme imkânını doğurmuş durumdadır. Başka bir açıdan da, 12 Haziran 

seçimlerini önceki seçimlerden ayırmaktadır. Türkiye, uzun süredir, yeni bir gelecek inşa 

etmek yerine, içinde bulunduğu hayati bir krizi aşmak için seçimlere gitmiştir. 18 Nisan 1999 

seçimleri 28 Şubat sürecinin yol açtığı siyasal krizi, 3 Kasım 2002 seçimleri hem 28 Şubat 

sürecinin hem de 2001 ekonomik çöküşünün yol açtığı siyasi ve ekonomik krizi, 22 Temmuz 

2007 seçimleri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yol açtığı siyasi krizi aşmak üzere 

gerçekleştirilmişti. Son üç seçimden farklı olarak, Türkiye, 12 Haziran seçimlerini bir krizi 

aşmak için değil, doğrudan doğruya yeni bir gelecek inşası için gerçekleştirmiştir. 12 Haziran 

sürecinde en belirleyici başlığın yeni Anayasa olması bu gelecek inşasını sembolize etmiştir. 

Bu yeni gelecek inşasının taşıdığı mesaj, hiç kuşkusuz, vesayet sisteminin ortadan 
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kaldırılmasıdır (Ete, 2011:15). İktidardaki üçüncü dönemine, oylarını 2002 ve 2007 

seçimlerine göre artırarak, %50 gibi bir oy oranıyla giren Erdoğan başkanlığındaki Ak 

partinin zaferiyle sonuçlandı.  

Bu seçim zaferiyle Erdoğan’ın önünde zaten mevcut olan geniş hareket alanı, en azından 

toplumsal meşruiyet anlamında daha da genişledi.  Ak partinin ekonomik krizin damga 

vurduğu ne 2002 seçimleri, ne cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale eden yüksek yargı ve 

TSK’nın e-muhtırası ile girdiği 2007 seçimleri kendisini 12 Haziran kadar söz ettirmedi 

denilebilir. Bu seçimde Ak parti Tunceli, Hakkâri ve Iğdır hariç Türkiye’nin her ilinden 

milletvekili çıkarmayı başarmıştır. Ayrıca Ak partinin 42 milyon seçmenin, 21 milyonunun 

oyunu alması Türk siyasi tarihinde kayıtsız kalınamayacak büyük bir başarıdır. Erdoğan’ın bu 

başarısını iktidarın imkanlarına bağlayanlar belki kısmen haklı olabilir; ama geçmiş dönem 

koalisyon iktidarlarının yıpratıcı ve bozcu etkisini vatandaşın unutmadığını, unutmamak 

gerekir (İnsel, 2011:21). 12 Haziran 2011 milletvekilliği genel sonuçları Tablo 1.2 aşağıda 

olduğu gibi 

verilmiştir. 

                  

Tablo 1.2: 

12 Haziran 

2011, 

Genel 

Seçimleri 

Kesin 

Sonuçları 

Parti Genel başkanı Oy oranı % Sandalye 

Adalet ve Kalkınma 

Partisi 

Recep Tayyip 

Erdoğan 

21.399.082 49,83 327 

Cumhuriyet Halk 

Partisi 

Kemal Kılıçdaroğlu 11.155.972 25,98 135 

Milliyetçi Hareket 

Partisi 

Devlet Bahçeli 5.585.513 13,01 53 

Bağımsızlar  2.819.917 6,57 35 

Saadet Partisi Mustafa Kamalak 543.454 1,27 0 

Halkın Sesi Partisi Numan Kurtulmuş 329.723 0,77 0 

Büyük Birlik Partisi Yalçın Topçu 323.251 0,75 0 

Demokrat Parti Namık Kemal Zeybek 279.480 0,65 0 
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12 

Haziran 

2011 

milletvekili 

genel 

seçimlerinin 

kesin sonuçları ile TBMM’ye giren üç parti ile bağımsızları ve TBMM’ye giremeyip meclis 

dışında kalan en yüksek iki partinin oyları Grafik 1.1’da aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

Grafik 1.1: 12 Haziran 2011, Genel Seçimleri Kesin Sonuçları 

 

b) 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde, Erdoğan’ın miting Konuşmalarındaki 

Doğal Dil Kullanımı: Yapılan çalışma içerisinde; Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 yılında miting 

meydanlarında kullanmış olduğu doğal dili,  yine 2002 ve 2007 yılında olduğu gibi Bardin’in 

“Yıldız falı” analiz yöntemi kullanılarak belirlenecektir. Böylelikle sentaksa ve sözcüklere 

ilişkin analizde, anlam öğelerinin sınıflaması, sayımı ve anlamın belirtenleri üstünde 

durulacaktır. Burada yapılacak olan analizler ile mesajın kodunu  (vokabüler, gramer 

özellikleri, anlam birimleri) bir önceki bölümlerde yapıldığı gibi incelenecektir. Bu yolla 

Erdoğan’ın 12 Haziran 2011’deki miting konuşmalarının kelime hazinesi, ortaya 

çıkarılacaktır. Bardin’in formülünü metne uygularken; 2002 ve 2007 de yapıldığı gibi yine 

4,6 

0,8 

6,57 

1,27 

13,01 

25,98 

49,83 

0 10 20 30 40 50 60

DİĞER

Has Parti

BĞMZ

SP

MHP

CHP

AK PARTİ

% 

Hak ve Eşitlik Partisi Osman Pamukoğlu 124.415 0,29 0 

Demokratik Sol Parti Masum Türker 108.089 0,25 0 

Doğru Yol Partisi Çetin Özaçıkgöz 64.607 0,15 0 

Türkiye Komünist 

Partisi 

Erkan Baş 64.006 0,15 0 

Millet Partisi Aykut Edibali 60.716 0,14 0 

Milliyetçi ve 

Muhafazakâr Parti 

Ahmet Reyiz Yılmaz 36.188 0,08 0 

Emek Partisi Haydar Kaya 32.128 0,07 0 

Liberal Demokrat 

Parti 

Cem Toker 15.222 0,04 0 

Toplam  42.941.763 100,00 550 
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sayı ve tarih ifadelerini sayım dışında tutulmuştur. Birleşik yazılmayan deyimler ve bileşik 

ifadeleri oluşturan kelimeler ayrı ayrı sayılmıştır. Aynı kökten üretilmiş olsa da, anlamı ya da 

cümle içindeki işlevi farklılaşan kelimeler ayrı olarak hesaplanmıştır. Sesteş kelimeler ise 

anlamsal ayrım gözetilmeden aynı terim olarak kabul edilmiştir. Erdoğan’ın yapmış olduğu 

miting konuşmalarının, cümle vurgusu ve kurgusu açısından incelenecek ve konuşmacının 

ortaya koymuş olduğu; politik dil incelenecektir. Bunun dışında, metinleri anlam birimi olarak 

cümleyi 

esas alarak 

önceki 

bölümler 

olan 2002 

ve 

2007’deki 

gibi aynı yöntemle incelenecektir. Erdoğan’ın, 12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimler 

de Türkiye genelinde yapmış olduğu 38 miting konuşmalarında genel toplamı (1158480), 

sayfa sayısı (308), sözcük sayısı (150902), karakter sayısı (1002002), paragraf sayısı (1731), 

satır sayısı (12583), terim sayısı (150772) ve terim çeşidi (6432)rakamsal veri olarak Tablo 

1.3’de aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

Tablo 1.3: Erdoğan’ın 2011 Konuşmalarının Tek Parça İstatistikleri 

 

Erdoğan’ın 22 Haziran 2011 seçimleri döneminde yapmış olduğu miting konuşmalarını; 

önceki 2007 seçimleri döneminden benzer kılan durum yine prompter kullanarak yapmış 

olduğu, önceden yazılmış ve belirlenmiş olan konuşma metinleri olma özelliğine sahiptir. 

Erdoğan’ın 12 Haziran 20 11’deki konuşmalarındaki terim sayısı: 150772’dir, diğer yandan 

Erdoğan’ın konuşmalarındaki terim çeşidi ise 6432 olarak belirlenmiştir. Bu konuşmalardaki 

terim sayısının, terim çeşidine oranındaki vokabüler birikimin düzeyi 23,4’dür. Ortaya çıkan 

bu sonuç ile Erdoğan’ın konuşmalarında terim sayısının yüksekliği, önceki dönemler olan 

2002 ve 2007’ye oranla sayısal olarak daha da artmıştır. Erdoğan 2011’deki konuşmalarında 

da çok tekrar yaparak; terim çeşidini az kullanmış ve basit, doyurucu ve sade bir konuşma ile 

yine seçmen üzerinde yüksek bir etki yapmayı hedeflenmiştir. 

Bunun için de doğal dil zenginliği olarak 2011 miting konuşmalarının da önceki dönem 

konuşmaları gibi çok fazla bir çeşitliliği yoktur. Erdoğan, yapmış olduğu konuşmaların içerik 

 

 

 

 

          2011 

Sayfa 308 

Sözcük 150902 

Karakter (boşluksuz) 1002002 

Karakter (boşluklu) 1158480 

Paragraf 1731 

Satır 12583 

Terim sayısı 150772 

Terim çeşidi 6432 
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analizinde daha çok temel sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durarak, propaganda açısından 

genel olarak seçmenin aklını fazla karıştırmadan doğrudan sonuca gitmiştir. Ayrıca prompter 

ile yapılan bu konuşmalarda Erdoğan, sürekli olarak tekrar yapmıştır.  

Bu Tablo 1.4’de Erdoğan’ın 2011 yılında yapmış olduğu miting konuşmalarında ki dil 

zenginliği net olarak tespit edilmiştir. Konuşmalarında daha çok temel sorunlar ve çözüm 

yolları üzerinde duran Erdoğan, propaganda açısından genel olarak seçmenin aklını fazla 

karıştırmadan direk sonuca gitmiştir. Politik dil kullanımı açısından Erdoğan, amaç ve araç 

sözcüklerin daha çok amaç sözcüklerini kullanmıştır. Böylelikle ortaya konulan Söylem 

doluluk oranı 

yüksek bir 

şekilde, 

seçmen 

huzurunda 

sürekli tekrar 

edilerek 

verilmiştir. 

Erdoğan’ın 

miting 

konuşmalarındaki kullanmış olduğu sözcük ve sözcük türleri Tablo 1.4’de aşağıda 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

             Tablo 1.4: Erdoğan’ın 2011 Konuşmalarındaki, Vokabüler Zenginliği 

 

 

Vokabülerin incelenmesi sonucu, mesaj üretiminin temel repertuarını ortaya 

koymaktadır. İncelenen 38 miting konuşmasında toplam 150772 sözcük vardır ve bunların 

6432’ü farklı sözcüklerdir. Bu durumda O/V oranı yaklaşık 23,4’dir. Erdoğan’ın yapmış 

olduğu miting konuşmalarında ki bu oran 2002, 2007’de olduğu gibi yine, yüksek bir tekrar 

düzeyini yansıtır. Temel kelime hazinesi açısından ise sözcük türleri sınırlı olmakla beraber 

isim (61765 defa), fiil (30553 defa) ve sıfatlar (21786 defa) yüksek oranda kullanılmıştır. En 

çok kullanılan dolu sözcükler ve sözcük türleri sayısal ve yüzdesel oranları ile karşılaştırmalı 

bir şekilde Tablo 1.5’de ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. 

Erdoğan 

Kelime  

Hazinesi 

Terim  

Türü 

Terim  

Sayısı 

 (O) 

Terim 

Sayı  

Oranı % 

Terim 

Çeşidi 

(V) 

Terim 

Çeşidi  

Oranı % 

 

O/V 

 Amaç Sözcükler 

 

 

 

 

 

2011 

İsimler 61765 %40,9 3785 %58,8 16,3 

Sıfatlar 21786 %14,4 244 %0,37 89,2 

Fiiller 30553 %20,2 1690 %2,6 18,07 

Araç sözcükler 

Zamir 9715 %6,40 59 %0,91 164,6 

Zarf 10659 %7,06 99 %0,15 107,6 

Edat 6308 %4,18 16 %0,24 394,2 

Bağlaç 8165 %5,41 29 %0,45 281,5 

Ünlem 1821 %0,12 27 %0,41 67,4 

Toplam 150772 %100 6432 %100 23,4 
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     Tablo 

1.5: 

Erdoğan’ın 

2011’de, En 

Sık 

kullandığı 

Amaç 

Sözcükler 

 

 

Erdoğan’ın 2011 miting konuşmalarında ki doluluk oranı, amaç sözcükler açısından 

incelendiğinde birinci sırada isimler, ikinci sırada fiiller, üçüncü sırada ise sıfatlar olarak 

belirlenmiştir. Erdoğan’ın en çok kullanmış olduğu, isim “Kardeşlerim” (1959 defa), fiil 

“olmak” (1968), sıfat “Bu” (3056) sözcük türleri olarak görülmektedir. Erdoğan’ın 

konuşmalar

ında ki araç 

sözcüklerin 

doluluk 

oranı ise 

aşağıda 

gösterilen 

Tablo 

1.6’da 

aşağıda 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

Tablo 1.6: Erdoğan’ın 2011’de, En Sık kullandığı Araç Sözcükler 

Sıralama İsimler Frekans Sıfatlar Frekans Fiiller Frekans 

1 Kardeşlerim 1959 Bu 3056 Olmak 1968 

2 Türkiye 778 Bir 2569 Vermek 1903 

3 Millet 658 Var 1552 Demek 1579 

4 Parti 541 Değerli 698 Yapmak 1486 

5 Lira 523 Yok 595 Etmek 1261 

6 Şey 512 Her 558 Bakmak 1019 

7 Hizmet 507 En 257 Gelmek 954 

8 CHP 480 Yeni 248 Bilmek 917 

9 Yıl 474 Büyük 247 Almak 697 

10 Bin 413 Tüm 245 Çıkmak 547 

Sıra Edat Frekans Bağlaç Frekans Zarf Frekans Zamir Frekans 

1 Mı 2519 De 3219 Ne 1684 Biz 2807 

2 İçin 950 Ve 1576 Şimdi 1417 Bu 1614 
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En 

çok kullanılan araç sözcükler incelendiğinde birinci sırada zarflar (10659),  ikinci sırada 

zamirler (9715), üçüncü sırada bağlaçlar (8165), dördüncü sırada edatlar (6308) ve beşinci 

sırada ise ünlemler (1821) yer almaktadır. Vokabüler zenginliğin incelenmesinde yapılan 

araştırmalarda genel olarak ünlemler yer almamaktadır.  

Erdoğan’ın konuşmalarında ise vurgu ve tonlamada önemli bir araç olan ünlemler 

yapılan bu çalışma içerisine yine ünlemleri dâhil etmemizi gerekli kılmıştır. Araç 

sözcüklerden “de” bağlacı (3219) en çok kullanılırken sırası ile “Biz” kişi zamiri (2807), “mı-

mu” soru edatı (2519), “Ne” soru zarfı (1684) ve “inşallah” ünlemi (317) diğer kullanılan araç 

sözcükler olmuştur. Erdoğan’ın 2011’de kullandığı politik dili Yıldız Falına göre 

değerlendirdiğimizde ortaya çıkan siyasal söylem; artık bir muktedir olma dilidir. Çünkü 

Erdoğan’ın söyleminde artık ortada kazanılmış birçok başarı vardır. Erdoğan’ın iktidara 

geldiği 3 Kasım 2002’den, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 kadar; yapılan icraatlarını 

vatandaşa hem kabullendirmek hem de sahiplendirmek amaçlı bir söylem benimsediği açıkça 

görülmektedir. Örneğin, zamir olan “Biz”, sıfat olan “Bu”, fiil olan “Olmak”, isim olan 

“Kardeşlerim”, bağlaç olan “-de”, zarf olan “Ne”, edat olan “mı-mu”, ünlem olan “İnşallah!” 

en çok kullanılan sözcük türleridir. Erdoğan’ın miting konuşmalarında kullandığı bu sözcük 

türleri, onun ortaya koymuş olduğu politik dilin geçmişten bugüne ve geleceğe yönelik 

muktedir bir yansımanın işareti olarak sayılabilir. Bazı terimlerin birbirini izliyor olması 

“problem-durum-soru” (Halep Ordaysa, Arşın Burada!) zincirini, Erdoğan’ın ileriye dönük 

projelerini seçmen nezdinde gerçekleştirebildiğini gösteriyor.  

Özellikle 2002 seçimlerinde en çok kullanmış olduğu fiillerin,“Olacağız-geleceğiz-

bakacağız-edeceğiz-vereceğiz-diyeceğiz-yapacağız-alacağız-kalacağız-bileceğiz” den 2007 

yılında “olduk, dedik, yaptık, ettik, verdik, geldik, aldık, bildik, konuştuk ve çıktık” idi. 12 

Haziranda ise veriyoruz, diyoruz, bakıyoruz, ediyoruz, oluyoruz, biliyoruz, alıyoruz” olması 

Erdoğan’ın siyasal söyleminin, vatandaşın geçmişten geleceğe (Nerden-Nereye) yönelik 

3 Değil 696 Ya 731 Evet 1055 O 1135 

4 Nın 598 Ama 638 Daha 670 Şu 656 

5 Kadar 595 Ki 598 Bura 595 Ben 579 

6 Den 293 Çünkü 301 Böyle 418 Sen 562 

7 Gibi 257 Yani 213 Hayır 374 Nere 409 

8 Göre 144 Eğer 154 Artık 370 Hep 368 

9 Rağmen 26 İle 140 İşte 359 Kim 351 

10 Mesela 2 Hem 89 Beraber 327 Onlar 337 
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verilen sözlerin yerine getirildiğini muktedir bir güç olarak ortaya koymaktadır. Yapılan 

mitinglerde seçmen kitlesinin üzerinde propaganda amaçlı kullanılan politik dilin etkili olması 

bakımından sözcük türlerinin çok fazla olmamasına dikkat edilmiştir. Araç sözcükler arasında 

“Ben ve Biz” zamirlerinin çokluğu kullanılan politik dilin içeriği açısından bağlayıcı bir işlev 

görerek, seçmen ile Erdoğan arasında kişisel bir ilişki kurmaktadır. Erdoğan miting 

meydanlarında seçmenle direk temas ve söylem yoluna giderek siyasetin resmiliğinden, 

halkın samimiyetine doğru politik bir dil kullanmayı tercih etmiştir.  

Erdoğan’ın miting konuşmalarında kullanmış olduğu fiillerin kiplerinin incelenmesi 

aşağıdaki Grafik 1.2’de verilmiştir. Ayrıca Erdoğan’ın 12 Haziran seçimlerinde kullanmış 

olduğu politik dilin vokabüler zenginliğini de Grafik 1.3’de gösterilmiştir. 

Grafik 1.2: Erdoğan’ın 2011’de Kullandığı Fiil Kiplerinin Frekansı 

 

Grafik 1.3: Erdoğan’ın 2011’deki Vokabüler Zenginliği 
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Erdoğan’ın kullanmış olduğu fiillerin zamanları incelendiğinde ilginç sonuçlar ortaya 

çıkmıştır. Çünkü asıl görevi geleceği öngörmek olan yıldız falında gelecek zaman kullanımı 

yüksek olarak beklenirken Erdoğan’ın konuşmalarında bu böyle görünmüyor. Gelecek zaman 

kullanım oranı 4013 ile beşinci sırada yer almıştır. Diğer yandan ise şimdiki zaman (8349)  

kipi birinci sırada yer alırken, geçmiş (7710) zaman ikinci, Mastar kipi (6268) üçüncü sırada 

ve emir kipi ise dördüncü sırada (5098) yer almıştır. Gelecek zaman kullanımı daha çok 

muktedir olma anlamında seçmene verilen vaatlerin kararlılığı üzerinde etkili olmuştur. 

Özellikle Erdoğan’ın kullanmış olduğu fiillerin sırası ile “Baktık-bakıyoruz, verdik-veriyoruz, 

dedik-diyoruz, yaptık-yapıyoruz, aldık-alıyoruz” gibi geçmiş seçimlerin ardından yapılanları 

ve devamlı anlatarak seçim sonrasında oluşacak olan iktidarda, muktedir olmayı 

hedeflenmiştir. Diğer yandan geçmiş zaman kullanımı ile şimdiki zamanın sebepleri ortaya 

çıkarılarak, şimdiki zamanın ne kadar olumlu bir durumda olduğu örneğin “Etmişler-

yapmışlar-kalmışlar-oluyor-oturuyor-söylüyor” Erdoğan tarafından seçmene sunulmuştur. 

Erdoğan’ın miting konuşmaların da kullanmış olduğu fiil kiplerinin frekansı aşağıda ki Tablo 

1.7’de genel 

olarak 

verilmiştir. 

T

ablo 1.7: 

Erdoğan’ın 

2011’de 

Kullandığı, 

Fiillerin Çekim Kipleri 

 

 

Erdoğan’ın 2011 konuşmalarında yine 2002 ve 2007’de olduğu gibi geleceğe ilişkin en çok 

kullandığı fiil kipleri hem seçmeni hem de kendini bağlayan emir kipleridir. Kullanılan emir 

kiplerinin gelecek zaman ile politik dile yansıması şu şekilde olmuştur “Deyin-diyoruz-

diyeceksiniz, bakacağım-bakın-bakacaksınız”. Kullanılan Şart kipi ise daha çok şimdiki 

zamanda ortaya çıkmıştır. örnek “Geliyorsam-geliyorsak-geliyorsanız”. Kullanılan mastar 

ekleri ise genelde geçmiş zamanda olup mevcut hükümetin icraatlarını ortaya koymak için 

kullanılmıştır. Bunlar “Vermek-etmek-kalmak-gelmek-gitmek-almak-bakmak” gibi 

Kipler                    Frekans Kullanım Alanı 

 Terim Sayısı Terim Oranı Seçmen üzerinde 

Emir 5098 %16,6 Öğüt 

Mastar 6368 %20,8 Sonuç 

Şimdiki zaman 8349 %27,3 Durum 

Gelecek zaman 4013 %13,1 Kesin Gelecek 

Şart kipi 652 %0,021 Olası Gelecek 

Geçmiş zaman 9173 %30,02 Olup bitmiş şeyler 
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sözcüklerdir. Genel olarak Erdoğan’ın kullanmış olduğu politik dilin seçmen üzerinde 

kararlılık, devamlılık ve istikrara uygun bir söylemdir. Söylemin ortaya çıkışı Ak Parti 

Hükümeti dönemi öncesi ve sonrasında durumu anlatarak, yapılan icraatlar ile seçmene ümit 

ve moral vermektir.  

 

c)  Erdoğan’ın 2011 yılı konuşmalarında kullandığı, Retorik: 

Erdoğan’ın 2011 yılında yapmış olduğu miting konuşmalarında kullanmış olduğu 

retoriği açığa çıkarmak için, O’nun konuşmalarında muhatap aldığı kişi, parti ve kurumları 

belirleyerek yapmış olduğu bu seslenişin hangi duyguyla gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 

Aşağıda verilen Tablo 1.8’de, Erdoğan’ın doğrudan hitap ettiği kişi, grup, parti ve kurumları 

göstermektedir. Bu tablo oluşturulurken, Erdoğan’ın açıkça hitap ettikten sonra kullanmış 

olduğu kişi zamirleri ve yüklemlerde duygu tekrarı olarak sayılmıştır. Hitaplarda kullanılan 

olumlu tekrarlar (+) ile gösterilirken olumsuz tekrarlar ise (-) ile gösterilmiştir. Ortaya çıkan 

duygu değerleri ise Erdoğan’ın kullanmış olduğu söz dizimine bağlı olarak sempati/antipati 

olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1.8: Erdoğan’ın Retoriklerinde Seslendiği Kişi ve Kurumlar 

Sıra         Muhatap                 2011 Retorik 

Duygu Tekrar 

1 Kardeşlerim + 1959 

2 Türkiye + 778 

3 Milletimiz + 658 

4 Ak Parti + 541 

5 CHP - 480 

6 Hastane + 403 

7 Devlet + 351 

8 MHP - 258 

9 Öğrenci + 243 

10 Halk + 223 

11 Banka + 218 

12 Belediye + 216 

13 İktidar + 195 

14 Üniversite + 168 

15 Başbakan + 156 

16 Genç + 152 
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Erdoğan’ın yaptığı mitinglerde kullanmış olduğu olumsuz niteleme en çok başta mevcut 

ana muhalefet partisi CHP’ye (-480 defa ) muhatap olarak yöneltmiştir. Erdoğan özellikle 

2011’deki konuşmalarında olumsuz nitelemelerinin adresini kişisel olarak hedef göstermekten 

sakınmıştır. Erdoğan 2011 konuşmalarında ikinci olumsuz nitelemeyi yine muhalefet partisi 

MHP’ye (-258 defa) muhatap olarak yöneltmiştir.  Erdoğan 2002 ve 2007 konuşmalarında, 

olumsuz kurumsal retoriklerinin büyük kısmını CHP’ye, diğer bir kısmını ise MHP’ye 

yönelik olarak yapmıştır. Ayrıca Erdoğan 2011’de kullandığı bütün olumlu retoriklerinin 

başında,  kendi yürüttüğü görevi olan başbakanlık ile bakanları, Ak Parti hükümeti ve seçmen 

yani Milleti muhatap alarak kullanmıştır. Erdoğan olumlu nitelemelerinin muhatap olarak 

tamamını seçmen kesimleri üzerinde kurmuştur. Diğer yandan ise seçmenin kendisi dışındaki 

bütün seçilenleri olumsuz niteleme ile ayırt etmesini algı hedefi olarak belirlemiştir. 

Böylelikle Erdoğan’ın retoriklerinde kullanmış olduğu olumsuz nitelemenin muhataplığı 

seçmen karşısında muhalefet üzerinden yapılarak; seçmenin gözünde muhalefet partileri 

olmak üzere diğer siyasi rakipler de bilinçli olarak yıpratılmıştır. Erdoğan’ın olumlu 

retoriklerinin tamamı seçmene devamlılık, kararlılık ve projeler niteliğinde olup geleceğe dair 

ümit veren bir söylem ile kullanılmıştır. Bu söylemin en büyük seçim sloganları ise Erdoğan 

tarafından “İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün” ve “Hayaldi gerçek oldu” olarak belirlenmiştir. 

Bu retorik Erdoğan’ın konuşmalarında seçmen karşısında en önemli vurgulayıcı söz olarak (+ 

778 defa) kullanılmıştır. 

d) Erdoğan’ın 2002 Konuşmalarında, Gündem Konularını Ele Alış Biçimi: 

Erdoğan’ın 2011 genel seçimleri öncesinde yapmış olduğu miting konuşmalarında gündemi 

ele alış biçiminde kullanmış olduğu anahtar kelimeler ile belirlenmiştir. Bu anahtar kelimeler 

siyasetin genel gündemine göre belirlenirken, diğer yandan ise Erdoğan’ın miting 

meydanlarından kendini gündemini kamuoyuna kabullendirmeye yönelik olarak da 

oluşturmuş olduğu siyasal söylemlerdir. Erdoğan’ın kendi gündemini kamuoyuna 

kabullendirmek için oluşturduğu, gündemlerin anahtar kelimeleri konuşma metinlerine 

yansıması aşağıdaki Tablolarda bir liste halinde verilmiştir. Tablo 1.9’da Erdoğan’ın miting 

konuşmalarında gündemine aldığı milli kavramlar aşağıda olduğu gibi verilmiştir. 

Tablo 1.9: Erdoğan’ın 2011 Konuşmalarındaki: Milli Kavramlar                                                                                               

17 Vatandaş + 149 

18 Bakan + 139 

19 Aile + 117 

20 Çiftçi + 111 

 Milli Kavramlar  2011 Gündem 
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Erdoğan 12 Haziran öncesi yapmış olduğu miting konuşmalarında, gündemi belirlerken 

Tablo 1.9’dan de anlaşılacağı üzerine Milli kavramlar üzerinde daha çok genel bir kamuoyu 

belirlemeye özen gösterirken özellikle Millet kavramını “Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak, 

Tek Devlet” olarak açıklama yoluna 2007’de olduğu gibi devam etmiştir. Erdoğan 2011 

konuşmalarında da Millet (796 defa) üzerinden yine vurgu yaparak gündemin tutmuştur. 

Diğer yanda ise Erdoğan Türkiye (783 defa) üzerinde ayrıca vurgu yaparak, Başbakanlığı 

döneminde ki faaliyetleri ile gündem belirlemiştir. Ayrıca Erdoğan’ın 2002 ve 2007 

seçimlerinde, seçmene vermiş olduğu vaatlerinin güvenirliliğini; 2011 seçimleri üzerinde 

önemli bir referans olarak kullanmıştır. Erdoğan kendi gündeminden sürekli olarak 12 

Haziran seçimlerini, ülke ve seçmenin gündemine taşımayı hedeflemiştir. Ak Partinin 

kurumsal imajına ve partisinin seçim beyannamesindeki vaatlerini sürekli olarak; ülke ve 

seçmenin gündeminde ilk sırada tutmayı başarmıştır. Erdoğan’ın konuşmalarında kullandığı 

başlıca siyasi kavramlar Tablo 1.10’da aşağıda verilmiştir. 

                     Tablo 1.10: Erdoğan’ın 2011 Konuşmalarındaki: Siyasi Kavramlar 

1 Millet 796 

2 Türkiye 783 

3 Ülke 342 

4 Devlet 351 

5 Bayrak 128 

6 İstanbul 150 

7 Milli 160 

8 Ordu 1 

9 Ankara 97 

10 Türk 97 

11 Anadolu 18 

12 Hürriyet 3 

13    Vatan 81 

14    Çankaya - 

15    Cumhuriyet 63 

16    Çanakkale 16 

17 Gazi 23 

18 İstiklal Marşı 8 

19 Şehit 55 

20 Başkent 2 

 Siyasal Kavramlar    2011 Gündem 

1 Parti 541 
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Erdoğan’ın 2011 konuşmalarında, gündem belirlemek için kullanmış olduğu siyasi 

kavramlar ise daha çok seçim ve seçmene odaklı olarak devam ettiğini görüyoruz. Erdoğan, 

gündemi oluştururken Muhalefet partilerini tek tek muhatap alarak, seçmen gözünde siyasi 

açıdan yıpratma yoluna gitmiştir. Diğer yandan ise ülkenin içinde bulunduğu siyasi durumu, 

geçmişle karşılaştırarak sürekli olarak seçmenin gündemine taşımıştır. Erdoğan, muhalefet 

liderlerine kişisel olarak gündeminde yer vermekten sakınmıştır. Kurumsal olarak en çok 

CHP 2002 ve 2007 seçimlerinde, Erdoğan tarafından Ak Parti’nin hedefinde olurken; 2011 

seçimlerinde de yine durum değişmemiş ve CHP (480 defa) en ciddi rakip olarak; Erdoğan 

tarafından görülmüştür. Bunların dışında Erdoğan’ın gündemine taşıdığı diğer siyasi parti ise 

MHP’dir (258 defa). Bunların dışında Erdoğan’ın gündemine taşıdığı ana kavram ise 

vatandaşın kendisidir. Seçmenin kendi sorunların Ülke gündemine taşıyarak, oyların sandığa 

yansıması Erdoğan tarafından hedef olarak belirlenmiştir. 

2 Seçim 128 

3 12 Haziran - 

4 İktidar 196 

5 Siyasi 24 

6 Tayyip Erdoğan 104 

7 Başbakan 165 

8 Başkan 17 

9 Vatandaş 149 

10 Oy 12 

11 Siyaset 194 

12 Halk 231 

13 Hükümet 29 

14 Seçilme 4 

15 Parlamento 31 

16 Lider 20 

17 Sandık 50 

18 MHP 258 

19 Demokrasi 178 

20 CHP 480 
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Erdoğan’ın konuşmalarındaki ekonomik gündem belirlemesi Tablo 1.11’den de 

anlaşılacağı gibi 57. Hükümetin, IMF ile yapmış olduğu ekonomik anlaşma ve bunun 

vatandaş üzerindeki yaptırımları ile ilgili olmuştur. Erdoğan, 2001 ekonomik krizinin 

toplumsal alandaki tüm etkilerini seçmene anlatarak, Hükümetin uyguladığı olumlu ekonomik 

politikalar sonucunda 2002, 2007 ve 2011’de gelinen noktayı sürekli olarak miting 

meydanlarında gündemde tutmuştur. Erdoğan, ekonomik gündeminin ikinci sırasında ise 

ekonomik krize bağlı olarak devam eden işsizliği ve mücadele yöntemlerini gündeminde 

tutmuştur. Azalan enflasyon rakamlarına bağlı olarak vatandaşın ekonomik refah seviyesinin 

yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, milli gelirde ki artışı da sürekli olarak gündemde tutmuştur. 

Bütün bunların yanında Erdoğan 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde ülke gündemine, 

iktidara geldiklerinde atacakları yeni adımları ve projeleri meydanlarda seçmenle 

paylaşmıştır. Erdoğan 12 Haziran 2011’de, geçmiş hükümetten 2002’de nasıl bir yönetim ve 

Türkiye devraldıklarını, ülkenin o günlerde içinde bulunduğu ekonomik krizin ve şartların 

ağırlığında; hükümete geldiklerinde 2002 ve 2007’de hangi olumlu gelişmeler ve icraatlar ile 

Türkiye’yi iyi bir duruma getirdiklerini sürekli olarak miting meydanlarında gündeminde 

tutmuştur. Erdoğan konuşmalarında, toplumsal olarak bütün kesimlerine seslenerek enkaz 

devraldıklarını ifade ederken 2011’de ise “Halep Ordaysa, arşın burada” diyerek seçmene dün 

ile bugün arasında muhasebe yapmıştır. Erdoğan’ın 12 Haziran seçimlerinde konuşmalarında 

gündemine taşıdığı ekonomik kavramların ana başlıkları Tablo 1.11’de aşağıda olduğu gibi 

verilmiştir. 

Tablo 1.11: Erdoğan’ın Konuşmalarındaki: Ekonomik Kavramlar 

 Ekonomik Kavramlar         2011 Gündem 

1 IMF 58 

2 İşsizlik 36 

3 Borç 186 

4 Emekli  54 

5 Fon 4 

6 Açlık 2 

7 Maaş 24 

8 Mazot 10 

9 Batık banka 218 

10 Enflasyon  68 

11 Zarar 41 

12 Lira 531 

14 Yoksulluk 35 
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Erdoğan’ın 2011 yılında miting meydanlarında yapmış olduğu konuşmalarda hukuki 

kavramları kamu gündemine taşırken 2002 ve 2007 olduğu gibi, daha çok siyasi yasaklar ve 

özgürlükler konusu üzerinde seçmene fikirlerini ifade etmek yerine. 2010 referandum süreci 

sonrasında yapılan hukuki düzenlemeler ile artık vesayetin kalktığını ve 12 Eylül cuntasının 

son kalıntısı olan anayasanın değişmesi gerektiğini sürekli olarak gündeminde tutmuştur. 

Erdoğan, daha sonra yeni anayasa konusunda ülkenin ve toplumun beklenti içinde olduğunu 

vurgularken muktedir bir iktidar anlayışı içerisinde seçmenden başkanlık sistemi için bir 

beklenti olduğunu da yavaş yavaş gündemine taşımıştır. Ak Parti’nin seçim stratejisinin en 

önemli sacayaklarından birisi sivil yeni anayasa olmuştur. Erdoğan meydanlarda sürekli 

olarak diğer muhalefet partilerine başta CHP olmak üzere seslenerek gelin yeni anayasayı 

beraber yapalım diyerek muhalefet partileri üzerinde siyasi baskısını artırmıştır. Diğer yandan 

ise Erdoğan, sadece miting meydanlarında kalmayarak; 2023 Büyük-Güçlü, Türkiye hedefleri 

gereğince ve bireysel özgürlükler için sivil bir Anayasa için gerekli kamuoyu ve medya 

gündem çalışmaları yapılmıştır. Erdoğan’ın miting meydanlarında halkın gündeminde sürekli 

olarak taşıdığı hukuki kavramlar Tablo 1.2’de olduğu gibi aşağıda verilmiştir. 

Tablo 1.12: Erdoğan’ın 2011, Konuşmalarındaki: Hukuki Kavramlar 

14 Prim 17 

15 Rüşvet 1 

16 Dolar 304 

17 Milyon 148 

18 Milyar 283 

19 Ticaret 8 

20 Hazine 10 

          Hukuksal Kavramlar  2011 Gündem 

1 Dava 35 

2 Zulüm 8 

3 Yasak 10 

4 Özgürlük 109 

5 Ceza 15 
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Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde yapmış olduğu miting konuşmalarında 

meydanlardan seçmenin ve ülkenin gündemine taşıdığı diğer kavramların başlıca olanları 

Tablo 4.53’de olduğu gibi aşağıda verilmiştir. Erdoğan özellikle seçim meydanlarından 

seçmene “Kardeşlerim” (1959 defa) diye Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde 

yapmış olduğu miting konuşmalarında, seslenirken ayrıca annelere (142 defa), gençlere (152 

defa), emeklilere (49 defa), çiftçilere (111 defa) ve toplum bütün kesimlerine seslenerek 

onların sorunlarını kendi gündeminde tutarak çözüm önerileri sunmuştur. Erdoğan bu çözüm 

önerilerini iktidara geldikleri gün 2002 ve 2007’den bu yana ne kadarını gerçekleştirdiklerini; 

2011’de de geleceğe yönelik seçim vaatlerini ve yeni seçim projelerini sürekli olarak ifade 

etmiştir. 

Tablo 1.13: Erdoğan’ın 2011 Konuşmalarında ki: Diğer Kavramlar 

 Diğer Kavramlar  2011 Gündem 

1 Kardeşlerim 1959 

2 Bu Şarkı 85 

3 Eğitim 161 

4 Hizmet 507 

6 Mazlum 10 

7 Eşitlik 9 

8 Vicdan 10 

9 Pınarhisar 1 

10 Kanun 6 

11 Mahkûm 12 

12 Yasal 8 

13 Adalet 89 

14 Hâkim 28 

15 Hukuk 60 

16 Adaletsizlik 1 

17 Mahkeme 20 

18 Yasa 14 

19 Hak 49 

20 Anayasa 133 
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5 Hastane 403 

6 Anne 142 

7 TOKİ Konut 183 

8 Onur 13 

9 İnsan 189 

10 Üniversite 174 

11 Lise 26 

12 Vergi 5 

13 AB 33 

14 Yoksulluk 75 

15 Gazete 30 

16 Teknoloji 42 

17 Rabbim 14 

18 Allah 351 

19 Mazot 10 

20 Çiftçi 111 

 

SONUÇ: 

Doğal dil incelmesinde ortaya çıkan Tablo 1.3 ve 1.4’de genel olarak verilen bilgiler 

Erdoğan’ın Politik dilinin kelime hazinesini ortaya koymaktadır. Metin içeriğine bakıldığında 

150772 terim sayısı ve 6432 terim çeşidinden oluşmaktadır. Buna göre Erdoğan’ın miting 

konuşmalarındaki tekrar oranı ortalama olarak 23,4’dür. Erdoğan’ın 2011’deki prompter 

kullanarak yaptığı konuşma metinlerine bakıldığında; konuşma metinlerindeki terim sayısının 

çeşitliliği, Onun kelime hazinesinin ne kadar çok zengin olduğunu göstermektedir. Diğer 

yandan ise tekrar oranını bu kadar çok yüksek propaganda açısından Erdoğan’ın politik 

dilinin kamuoyunun geneline yönelik basit ve sade bir dil kullanma yolunu tercih ettiğini 

göstermektedir. 

Bu değerlendirmelerin her ikisi de geçerli olmakla birlikte, söylem analizinde sadece 

konuşma metinlerine bağlı kalarak genel bir değerlendirme yapmak; Erdoğan’ın gerçek 

niyetini ortaya koymak yersiz bir çabadır. Çünkü kullanılan bu politik dil Erdoğan’ın 2011 

seçim döneminin durumunu seçmene yansıtmak ve seçmenin gündeminde tutmak için 

kullandığı bir politik söylemdir. Doğal dil kullanımını gösteren Tablo 1.5’de konuşma 

metinlerinin içerisinde amaç sözcükle olarak nitelendirdiğimiz isim, fiil ve sıfatların, 
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konuşmalarda kullanıldıkları oran verilen mesajın yükünün taşımak olarak 

değerlendirilmelidir. Konuşma metinlerinde kullanılan 150772 terim çeşidinin 114104’ü amaç 

sözcüklerden oluşması, seçmene verilen mesajların güçlü olarak taşındığının bir göstergesi 

olarak değerlendirilir.  

Diğer yandan ise konuşma metinlerinde kullanılan araç sözcükler Tablo 1.6’da konuşma 

metinlerinin içerisinde zamir, zarf edat bağlaç ve ünlem olarak yer almaktadır. Araç 

sözlüklerin konuşma metinleri içerisindeki görevi vurgu, dikkat çekme ve anlatımı 

güçlendirme görevini üstlenmektir. Bunun içinde Erdoğan’ın konuşma metinlerindeki araç 

sözcüklerin kullanım oranı 36668 olarak; 2002 ve 2007’ye oranla daha yüksek bir oranda 

kullanılması verilen mesajlarda vurgunun, anlatımın güçlendirilmesi ve dikkat çekme 

konusunda çok başarılı olduğunu göstermektedir. Erdoğan’ın konuşmalarında kullanmış 

olduğu “Biz” zamiri (2807 defa) bazı cümlelerde kendisini, bazı cümlelerde yol arkadaşlarını 

ve bazı cümlelerde ise Ak partiyi göstermek için kullanılmıştır. Erdoğan Biz Zamirini 

2002’de (1947 defa) 2007’de (1675 defa)  daha az kullanırken 2011 ‘de (2807 defa) çok 

kullanmıştır. Ben zamirini 2002’de (472 defa), 2007’de (643 defa), 2011’de (579 defa) daha 

az kullanmıştır. Erdoğan’ın konuşmalarında “Ben” ve “Biz” zamirleri birbirlerinin yerine 

kolaylıkla geçebilir. Özellikle Erdoğan konuşmalarında, eylemin önemini veya failin etkisini 

öne çıkartmak istediği zaman “Biz” öznesini kullanırken, kendi kişiliğini öne çıkartmak 

istediği zamanda “Ben” öznesini kullanmayı tercih etmiştir. 

“Eğer sizler bize yürü demeseydiniz biz yürüyebilir miydik? Sizler bize güç katmasaydınız bizler 

yürüyebilir miydik? Sizler bize yürüyün dediniz yürüdük. Hani şair diyor ya, “Delikanlım, işaret aldığın 

gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.” İşte böyle yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz.” 

(Afyon–10.05.2011mitingi) 

Erdoğan’ın konuşmalarında, metin boyunca kimlere, hangi duygu yüküyle hitap ettiği 

incelendiğinde Tablo 1.8’de görüldüğü gibi, “Kardeşlerim” (1959 defa) ve “Türkiye” (778 

defa) sözcük türleri en çok kullandığı hitap cümleleridir. Bu sonuç daha çok Erdoğan’ın 

miting meydanlarında direk vatandaşı hedef aldığının bir göstergesidir. Erdoğan bütün olumlu 

retoriklerini başta seçmene sonrasında Türkiye, Ak partiye ve kendisine yönelik kullanırken; 

olumsuz retoriklerinin çoğunu mevcut dönemin muhalefet partilerine ve 12 Haziran 

seçimlerindeki en büyük rakibi olan CHP’yi (480) muhatap alarak kullanmıştır. 

Konuşmalarındaki sayısı ve yoğunluk bakımından olumsuz seslenişin çokluğu da bunun bir 

sonucudur. Erdoğan’ın konuşmalarında, ikna aracı olarak kullandığı referans doğrudan 
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doğruya kendisidir. “Biz” zamirinin kullanması ve konuşmalardaki yoğunlaşmada bu gözlemi 

doğrulayıcı niteliktedir.  

Erdoğan 2011 konuşmalarında, gündem oluşturmada; en büyük teminat olarak 2002 ve 

2007’de olduğu gibi, 2011’de de sürekli olarak kendini göstermeyi başarabilen bir politik dil 

kullanmıştır. 12 Haziran öncesi yeni bir anayasa yapılması gerekliliğini meydanlara taşıyan 

Erdoğan, sivil anayasa ve bireysel özgürlükler konusunda yeni hedefler belirlemiştir. 

Erdoğan’ın siyasal söyleminin sebeplerini, Türk siyasi tarihinin içerisinde özellikle 12 Eylül 

askeri darbesini siyasi, ekonomik ve sosyal yansımalarında bulabiliriz. Ayrıca Erdoğan’ın 

ortaya koyduğu siyasal söyleminin sonuçları ise gelecek Türk siyaseti için uzun yıllar bir 

belirleyen ve çıkış noktası olarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle yapılan 

çalışma içerisinde, Erdoğan’ın politik dilinin dünü, bugünü ve yarını ile beraber siyasi, 

ekonomik ve sosyal yönden incelenmiştir. Yapılan çalışma, Türk siyasi tarihinin yakın dönem 

bir projeksiyonu olması yanında; geleceğe ışık tutacak önemli sonuçları da ortaya 

koymaktadır. Erdoğan’ın 2002, 2007 ve 2011’de yapmış olduğu konuşmalarında geleceğe 

ilişkin en çok kullandığı fiil kipleri hem seçmeni hem de kendini bağlayan emir kipleridir. 

Kullanılan emir kiplerinin gelecek zaman ile politik dile yansıması şu şekilde olmuştur 

“Deyin-diyoruz-diyeceksiniz, bakacağım-bakın-bakacaksınız”. Kullanılan Şart kipi ise daha 

çok şimdiki zamanda ortaya çıkmıştır. Örnek “Geliyorsam-geliyorsak-geliyorsanız,veriyorsa-

veriyorsak-veriyorsanız”. Kullanılan mastar ekleri ise genelde geçmiş zamanda olup mevcut 

hükümetin icraatlarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Bunlar “vermek-etmek-kalmak-

gelmek-gitmek-almak-bakmak” gibi sözcüklerdir. Genel olarak Erdoğan’ın kullanmış olduğu 

politik dil seçmen üzerinde kararlılık, devamlılık ve istikrara uygun bir söylemsel dildir. 

Söylemin ortaya çıkışı Ak Parti Hükümeti dönemi öncesi ve sonrasında durumu anlatarak, 

yapılan icraatlar ile seçmene ümit ve moral vermektir. Erdoğan’ın 2002, 2007 ve 2011’de 

miting meydanlarında kullanmış olduğu ana sloganlar “Her şey Türkiye için, Durmak yok 

yola devam, İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün ve Hayaldi gerçek oldu” olarak belirlenerek 

kullanılmıştır.  Böylelikle Ak parti hükümetleri döneminde gerçekleşecek ve gerçekleşen 

hedeflerin önemine Erdoğan tarafından vurgu yapılmıştır.  

Erdoğan’ın konuşmalarında, metin boyunca kimlere hangi duygu yüküyle hitap ettiği ve 

kullanılan retorikleri incelendiğinde “Kardeşlerim” (1959 defa), “Türkiye” (783 defa)  ve 

“Millet” (796 defa) sözcük türleri en çok kullandığı hitap cümleleridir. Ortaya çıkan bu 

veriler, daha çok Erdoğan’ın miting meydanlarında aracı koymadan direk vatandaşı muhatap 

aldığının bir göstergesidir. Erdoğan bütün olumlu retoriklerini başta seçmene, sonrasında ise 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book  

3619 
 

Türkiye’ye, Ak partiye ve kendisine yönelik kullanırken; olumsuz retoriklerinin çoğunu 2002, 

2007 ve 2011’deki seçimlerinde en büyük rakibi olan başta CHP’yi ve diğer rakibi olan 

MHP’yi muhatap alarak kullanmıştır. Erdoğan’ın retorikleri dönemsel olarak olumlu ve 

olumsuz olabilmektedir. Örneğin 2002 seçimleri öncesi “Hükümet ve iktidar” olumsuz bir 

retorik iken 2002 sonrası olumlu hale gelmiştir. Yine Cumhurbaşkanlığı veya HSYK olumsuz 

bir retorik iken sonradan olumlu bir retorik haline gelebilir. Erdoğan 2011 öncesi 

yapmış olduğu miting konuşmalarında, gündemi belirlerken, milli kavramlar üzerinde daha 

çok genel bir kamuoyu belirlemeye özen göstermiştir. Özellikle etnik kökenlerin altını çizerek 

Millet kavramını “Tek Millet, Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet” olarak açıklama yoluna 

gitmiştir. Erdoğan miting konuşmalarında da Millet sevdası üzerinden yine vurgu yaparak 

kendi gündemini oluşturmuştur. Diğer yanda ise Erdoğan Türkiye üzerinde ayrıca vurgu 

yaparak, Başbakanlığı döneminde ki faaliyetleri ile gündem belirlemiştir.  

Ayrıca Erdoğan’ın 2002 ve 2007 seçimlerinde, seçmene olan vaatlerinin güvenirliliğini; 

2011 seçimleri üzerinde önemli bir referans olarak kullanmıştır. Erdoğan kendi gündeminden 

sürekli olarak yapılan seçimleri (3 Kasım, 22 Temmuz ve 12 Haziran), ülke ve seçmenin 

gündemine taşımayı hedeflemiştir. Ak Partinin kurumsal imajı ve partisinin seçim 

beyannamesindeki vaatlerini sürekli olarak; ülke ve seçmenin gündeminde ilk sırada tutmayı 

başarmıştır. Erdoğan’ın 2011 konuşmalarında, gündem belirlemek için kullanmış olduğu 

siyasi kavramlar ise daha çok seçim ve seçmene odaklı olarak devam ettiğini görülmektedir. 

Erdoğan, gündemi oluştururken Muhalefet partilerini tek tek muhatap alarak, seçmen gözünde 

siyasi açıdan yıpratma yoluna gitmiştir. Diğer yandan ise ülkenin içinde bulunduğu siyasi 

durumu, geçmişle karşılaştırarak sürekli olarak seçmenin gündemine taşımıştır. Erdoğan 

konuşmalarında muhalefet liderlerine kişisel olarak çok mecbur kalmadıkça, gündeminde yer 

vermekten kaçınmıştır. Kurumsal olarak en çok CHP 2002 ve 2007 seçimlerinde, Erdoğan 

tarafından Ak Parti’nin hedefinde olurken; 2011 seçimlerinde de yine durum değişmemiş ve 

CHP en ciddi rakip olarak görülmüştür. 

Erdoğan 12 Haziran 2011’de geçmiş hükümetten nasıl bir yönetim ve Türkiye 

devraldıklarını, ülkenin o günlerde içinde bulunduğu ekonomik kriz ve şartların ağırlığında; 

hükümete geldiklerinde 2002 ve 2007’de hangi olumlu gelişmeler ve icraatlar ile Türkiye’yi 

iyi bir duruma getirdiklerini sürekli olarak miting meydanlarında gündeminde tutmuştur. 

Konuşmalarında, toplumun bütün kesimlerine seslenerek enkaz devraldıklarını ifade ederken 

2007 “Nereden, Nereye” , 2011’de ise “Halep Ordaysa, arşın burada” diyerek seçmene umut 

aşılamıştır. Erdoğan’ın ekonomik gündeminde, sürekli bir değişim ve daha iyiye doğru bir 
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gelişme, yanında büyüme var olduğu görülmektedir. Erdoğan 2011 seçimlerinde herhangi bir 

mağduriyet veya haksızlık ile ilgili seçmene fikirlerini ifade etmek yerine, kendisine ve 

Türkiye’ye daha sivil olan bir hukuki gündem oluşturmuştur. Erdoğan özellikle, 2010 

referandum süreci sonrasında yapılan hukuki düzenlemeler ile artık vesayetin kalktığını ve 12 

Eylül döneminin son izi olan anayasanın değişmesi gerektiğini sürekli olarak gündeminde 

tutmuştur. Erdoğan, daha sonra yeni anayasa konusunda ülkenin ve toplumun beklenti içinde 

olduğunu vurgularken muktedir bir iktidar anlayışı içerisinde seçmenden başkanlık sistemi 

için bir beklenti olduğunu da yavaş yavaş gündemine taşımıştır.  

Erdoğan’ın özellikle seçim meydanlarında kullanmış olduğu “Ben ve Biz” zamirlerinin 

anlamca zaman zaman yer değiştirdiği görülür. Bu durum seçmen tarafından da kabul edilmiş 

bir durum olup; seçmen için özellikle bu zamirlerin kullanımında Erdoğan’ın sadece nasıl 

söylediğinin değil, ne söylediği önemsenmiştir. Konuşmalarında kullanmış olduğu “Biz” 

zamiri (2807 defa) bazı cümlelerde kendisini, bazı cümlelerde yol arkadaşlarını ve bazı 

cümlelerde ise Ak partinin kurumsal kimliğini öne çıkarmak için kullanılmıştır. Erdoğan 2011 

yılı miting konuşmalarında “Ben” zamirini ise (579) diğer seçim dönemlerine göre daha az 

kullanmıştır. 

“Eğer sizler bize yürü demeseydiniz biz yürüyebilir miydik? Sizler bize güç katmasaydınız bizler 

yürüyebilir miydik? Sizler bize yürüyün dediniz yürüdük. Hani şair diyor ya, “Delikanlım, işaret aldığın 

gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan.” İşte böyle yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz.” 

(Afyon–10.05.2011mitingi) 

2011’de yapmış olduğu miting konuşmalarında,  söylemsel inanılırlık ve güvenilirlik 

açısından seçmene karşı en büyük teminat olarak, kurumsal bir güven yerine, sürekli kendini 

göstermesi; O’nu diğer rakiplerinden söylem olarak ayırmaktadır. Türkiye’de parlamenter 

sistemde, demokratik olarak, Millete ve ülkeye hizmet eden siyasi partiler, parti kimliği, 

disiplini ve kadro hareketi olarak tek bir çatı altında, parti Liderinin kendi şahsi ve siyasi 

karizması ile seçmen karşısına çıkmaktadır. Liderlerin bu karizması genel olarak son 

dönemde parti kimliğinin gerisinde bir konumda iken, Erdoğan’da ise bu durum tam tersine 

bir durum göstermektedir ve kendi karizması, seçmenin gözünde parti kimliğinin çok 

ötesindedir. Bunun içinde Erdoğan kendi karizmasını, siyasi birikimlerini ve kazanımlarını 

seçmenin karşısında referans olarak gösteren bir politik dili kullanmaktadır.  

Erdoğan’ın 2002, 2007 ve 2011’de yapmış olduğu miting konuşmalarının sonuç 

maddelerini sıraladıktan sonra şunu belirtmek gerekir, Erdoğan’ın politik dili 2002 yılında 
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iktidara aday iken varoluşsal bir söylem özelliği taşır. 2007 yılında ise Erdoğan, iktidara sahip 

olmanın ve devamlılıktan yana istikrarın sürmesini isteyen bir söylemi benimsemiştir. 2011 

yılına gelindiğinde ise artık Erdoğan, yaklaşık 10 yıldır hükümet olmanın yanında; siyasi, 

sosyal ve ekonomik açıdan muktedir olan politik dil ile seçmenin karşısına çıkmıştır. Büyük 

hedefler ve büyük projeler ile Türkiye vizyonu çizen Erdoğan, kendi iktidarını her alanda 

hissettirmiştir. Sonuç olarak Erdoğan’ın, seçim (2002,2007 ve 2011) meydanlarında basit, 

sade ve seçmene dolu bir mesajla kullanmış olduğu “Politik dil” seçmen tarafından 

benimsenerek kanıksanmıştır. Böylelikle  seçim meydanlarında Erdoğan’ın seçmen karşısında 

“ikna ve iddia” açısından en önemli propaganda enstrümanı olmuştur. Kullanmış olduğu 

“Politik dil” ile Erdoğan seçim meydanlarındaki bu başarısını sandığa yansıtmayı başararak, 

Türkiye’de yapılan genel seçimlerden üç defa üst üste birinci olarak çıkmayı sağlamıştır. 
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ÖZET: Yerel Gündem 21 sürecine bağlı olarak belediyeler ve yerel inisiyatifler çevre üzerine yapılan 

çalışmalarda daha etkin roller üstlenmeye başlamıştır. Türkiye’de belediyelerin çevre üzerine 

yaptıkları çalışmalar incelendiğinde, sürdürülebilirlik konusunda yeterli uygulamaların mevcut 

olmadığı görülmektedir. Belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamalarını analiz ederken hem stratejik 

hem de uygulama açısından iki grupta incelemek mümkündür. Stratejik olarak yapılan analizlerde 

kullanılan en etkin araçlardan biri Yerel Gündem 21 süreçleridir. Stratejik açıdan sürdürülebilirlik 

konuları, kent ve mahalle konseylerinin çevre çalışmaları ile yeşil sertifikasyon sistemlerinin belediye 

binalarında uygulanması gibi çeşitli yaklaşımları içermektedir. Uygulama araçları arasında ise 

yenilenebilir enerji projeleri, geri dönüşüm projeleri, eylem planları ve çevre düzeni planları 

bulunmaktadır. Bu çalışmada belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamaları açısından ne derece etkin 

olduklarını belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma nitel bir araştırma deseni çerçevesinde yürütülmüş 

olup, konu hakkında en çok bilgi sahibi olan belediye çalışanlarından gerekli bilgiler toplanarak, 

uygun şekilde yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yerel Gündem 21, sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, belediyecilik 

 

A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING OF EFFICIENCY DEGREE OF 

SUSTAINABILITY IMPLEMENTATION OF MUNICIPALITIES 

ABSTRACT: Municipalities and local initiatives have started to play more effective roles on studies 

carried out environment depending on the process of Local Agenda 21. When studies for 

environmental issues carried out by municipalities in Turkey are examined, it is seen that 

implementations on sustainability are not enough. When sustainability implementations of 

municipalities are analyzed, it is possible to examine them in two groups as both strategic and 

implementation aspect. The most effective tool used on the analysis carried out strategically is the 

processes of Local Agenda 21. Strategic sustainability issues include various aspects such as the 

environment studies of city and neighbourhood councils and implementation of the green certificate 

systems on municipality buildings. Implementation means include renewable energy projects, 

recycling projects, action plans and environmental planning. In this study, it was aimed to determine 

how effective municipalities are in terms of sustainability practices. The study was conducted in the 

context of a qualitative research design, the necessary information is gathered from municipality 

employees who have the most information about the subject and the findings interpreted accordingly. 

mailto:seda.yildirim@erdogan.edu.tr
mailto:shbostanci@nku.edu.tr
mailto:seyfettin.erdogan@medeniyet.edu.tr


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

 

3624 
 

Key Words: Local Agenda 21, sustainability, sustainable development, municipality 

GİRİŞ  

Günümüzde sürdürülebilir gelişim alanında belediyelerin ve yerel inisiyatiflerin çok sayıda 

sempozyum, çalıştay, arama konferansı gibi etkinlikler yaptıkları ve stratejik planlarında, 

iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil sertifikasyon süreçleri gibi 

sürdürülebilir gelişme literatüründeki güncel kavramları ele aldıkları görülmektedir. Bunun 

yanında belediyelerin çevre koruma ve ekolojik dengenin sürekliliği alanında dikkate değer 

projeler ürettiğine dair somutlaşmış veri bulmak oldukça zordur. Özellikle kentsel dönüşüm 

sürecinde belediye yöneticilerinin çevre sorunlarının oluşumda sorumlu aktörler arasında 

olduğu kabul edildiği bilinmektedir. Bu çalışmada belediyelerin sürdürülebilir uygulamalar 

açısından ne derece etkin olduklarını belirlemek üzere nitel bir araştırma yürütülmüştür. Nitel 

araştırma yöntemine uygun olarak, amaçlı örnekleme yöntemi içerisinde kolay ulaşılabilir 

belediye çalışanları ile görüşmeler yapılmış ve konu ile ilgili temel verilere ulaşılmıştır. 

Konunun kendi alanında çok spesifik olması, konuya ilişkin bilgilerin elde edileceği hedef 

grupları da özelleştirmektedir. Dolayısıyla örneklem kitle belediye çalışanları olarak 

belirlenmiştir. Diğer yandan belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamaları açısından ne derece 

etkin olduklarına ilişkin yargının belediye çalışanlarının algılarına dayandırılarak elde 

edilmesi, çalışmaya keşifsel çalışma özelliği kazandırmaktadır. Araştırma bulgularının ilgili 

alanlarda daha sonra yapılacak olan çalışmalara faydalı olacağı ve nicel çalışmalara destek 

olması açısından keşifsel bir özelliğe sahip olduğu düşünülmektedir.   

 

1. YEREL GÜNDEM 21 SÜRECİ 

Gündem 21, kavramının çıkışı sürdürülebilir kalkınma anlayışının şekillendiği, Rio de Janerio 

kentinde 1992 yılında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma konferansıdır. 21. 

Yüzyılın sürdürülebilirlik hedeflerinin ülkeler arasındaki koordinasyonunda, Ulusal Gündem 

21 çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu temel çerçeve içinde, yerel yönetimlerdeki çalışmalar 

Yerel Gündem 21 süreçleri olarak şekillenmiştir. “Gündem 21’in Temel Grupların Rollerinin 

Güçlendirilmesi başlıklı üçüncü bölümü içinde ise; Gündem 21’i destekleyecek yerel yönetim 

oluşumları’na değinilmiştir. Yerel Yönetimlerin Girişimleri, başlıklı 28. maddede 

sıralananlar, kent yönetimlerinde sürdürülebilirlik ilkelerinin kabulünün ve günümüzde Yerel 

Gündem 21 olarak anılan sürecin ortaya çıkmasında temel olmuştur” (Atvur, 2009: 232). 

Türkiye’de, Ulusal ve Yerel Gündem 21 çalışmaları 1996 yılından itibaren geliştirilmeye 

başlanmıştır. Bu süreçte İstanbul’da gerçekleştirilen Habitat II konferansı etkin olmuştur.  

 

Sürdürülebilir kentleşme anlayışı yeşil kent olgusunu gündeme getirmiştir. Yeşil kent 

olabilmek için temiz hava politikaları, yeşil arazi kullanım politikaları, temiz ve etkin enerji 

politikaları gibi temel belirleyicilerin yanında her kentin kendi dinamiklerine bağlı 

sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yönlendirici kriterleri bulunmalıdır (Venkatesh, 
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2014: 327). Avrupa kentlerinin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak gelişimi yeşil kentler 

yaratılması sürecinde, YG21 kadar Aalborg sözleşmesi de büyük önem taşımaktadır. “1994 

yılında Danimarka’nın Aalborg kentinde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kentler Avrupa 

Konferansında’ kabul edilmiş olan; ‘Sürdürülebilirlik için Avrupa Kentleri Şartı’ kent 

yönetimlerinde sürdürülebilir politikaların uygulanmasında etkin araçlar arasındadır. Şart, 

kentlerin sürdürülebilirlik alanındaki yükümlülüklerini oluştururken, Gündem 21’e atıf 

yapmakta ve yerel yönetimlere düşen görevlerden bahsetmektedir” (Atvur, 2009: 233).  

 

“Modern sürdürülebilirlik hareketinin çıkış noktası Brundtland Komisyonunun 1987’de ele 

aldığı “Ortak Geleceğimiz” raporuna temellendirilmektedir” (Upadhyay ve Brinkmann, 2010: 

18). Sürdürülebilir yönetim anlayışı öncelikle dönüşümsel süreçlere açık ve katılımcı 

olmalıdır (Meadowcroft ve Steurer, 2013: 5). Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 

konferansları 1972’den günümüze çevresel mega konferanslar olarak anılmakla birlikte, elitist 

olmak ve güncel gerçekliklerden uzak olma konusunda eleştirilmiştir. Bu konferanslar, 

zamanla daha kapsayıcı hale gelmiştir. Gündem 21 olarak tanımlanan, ülkelerin uygulamak 

zorunda kaldığı sürdürülebilirlik ajandaları, bu konferansların önemli kazanımları arasında 

yer almaktadır (Seyfang, 2003: 227). İnsan yerleşimleri üzerine Birleşmiş Milletler 

konferansları olarak tanımlanan, 1976 yılında Vancouver’da gerçekleşen Habitat I, 1996’da 

gerçekleşen Habitat II ve araştırmanın hazırlanma sürecinde Ekvator’un Quito kentinde 

gerçekleşen 17-20 Ekim 2016 tarihli Habitat III konferanslarında, küresel çevre sorunları ve 

iklim değişikliği ile mücadele sürecinde, belediyelerin, kentlerin ve köylerin sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine yönelik olarak nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin belirleyici kararlar 

alınmıştır (UCLG-MEWA, 2016). 

 

Türkiye Kent Konseyi Birliğinin raporları incelendiğinde büyükşehirlerde, çoğu ilde ve 

büyükşehirlerin çoğu ilçesinde kent konseylerinin kurulduğu görülmektedir. 70’den fazla 

belediyelerde YG21 örgütlenmeleri tamamlanmıştır. Yasal düzenlemelerle belediyelerin Kent 

Konseyleri kurma zorunluluğu getirilmiştir. 2005 onay tarihli 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 76. maddesinde kent konseyleri tanımlanmıştır.  

 

2. BELEDİYELERİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAÇLARI 

İstanbul’daki ilçe belediyeleri çevresel sürdürülebilirliğe katkıları açısından genel olarak 

incelendiğinde, parkların, yeşil alanların düzenlenmesi ve arttırılması, çevre bilincini 

geliştirme çalışmaları, atık yönetimi ve atıkların geri dönüşümü faaliyetlerinin belediyeler 

tarafından genellikle uygulandığı görülmektedir. Çevre ve halk sağlığına yönelik faaliyetler, 

sokak hayvanlarının aşılanması ve korunması, çoğu belediye tarafından uygulanmaktadır. 

Çevre Müdürlüklerinde, küresel iklim değişiklikleri ile mücadeleden, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımına, bisiklet ve yaya yollarının düzenlenmesine kadar kimi belediyeler 

tarafından gerçekleştirilen özgün uygulamalar görülmektedir. “Başta kentin ve kentlinin 
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sorunu olarak, çevre sorunları belediyeleri doğrudan doğruya ilgilendirir. Belediyelerin çevre 

korunmasındaki temel görev ve yetkileri yönetsel kolluk hizmeti niteliğindedir. Türkiye’de 

1983 yılında ilk çıkarılan Çevre Yasası, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. 

Çevre Yasasına 2006 yılında 5491 sayılı yasa ile çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik 

çevresel değerlendirme kavramları eklenmiştir” (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2012, s: 520-

532-534).  

Mevzuat açısından Büyükşehir ve Belediye kanunlarında çevre konusundaki açıklamalar 

incelendiğinde; 2004 onay tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre
43

 

“Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının 

korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, 

çevreye ve halk sağlığına etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat 

malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl 

depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların 

taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık 

yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma 

istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, 

depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler 

kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri 

yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz 

araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri 

yapmak” ile görevli olduğu ilgili madde kapsamında belirtilmiştir.  

2005 onay tarihli, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre, “…çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve 

katı atık; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; …. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk 

sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; hafriyat toprağı ve moloz döküm 

alanlarını; inşaat malzemeleri, kömür, odun ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini 

belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri 

almak” ile görevli olduğu ilgili maddelerle belirtilmiştir. Yine YG21 sürecinin bir aracı olarak 

ortaya çıkan Kent Konseylerini tanımlarken 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunda; “Kent 

konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak 

ve hukukunun korunması, çevreye duyarlılık, sürdürülebilir kalkınma, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini 

hayata geçirmeye çalışır” denilmektedir. Kanun içinde “…. çevreye …… yönelik hizmetlerin 

yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve 

verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular” 

                                                           
43

 Bu çalışmada Büyükşehir Belediye kanunun çevre ile ilgili maddeleri ele alındığı için, 2012 onay tarihli 6360 
sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu referans 

verilmiştir. 6360 sayılı kanun on dört yeni büyükşehir belediyesinin kurulması ile ilgili olup, büyükşehir 

belediyeleri ile çeşitli konularda yine 5216 sayılı kanun maddeleri geçerliliğini korumaktadır.  
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ifadesinin bulunması da çevre sorunlarında katılımın önemini vurgulamaktadır. Bu bilgiler 

doğrultusunda belediyelerin çevre konusunda önemli sorumlulukları ve kanunla belirtilen 

zorunlulukları olduğu görülmektedir.  

Yeşil sertifikasyon sistemlerinin, binalar bazında Türkiye’de uygulama örnekleri artarken, bu 

sistem kentsel dönüşüm sürecinde gündeme taşınabilirse önemli kazanımlar yaratabilir. Yine 

de maliyet ve reklam yönleri ile halkın bilinçlenmesine yönelik eğitim ve yenileme 

faaliyetleri, bina yalıtımları daha etkin sonuçlar yaratabilir. Küçükçekmece Belediye Hizmet 

Binası, Türkiye’nin yeşil bina sertifikalı (BREAM sertifikalı) ilk kamu binalarındandır 

(Bostancı, 2014: 173).  

Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi tarafından Aksaray, Mardin ve Trabzon İllerinde 

Gerçekleştirilmekte olan Yerel Çevre Eylem Planı pilot çalışmaları, Türkiye’de kent 

sakinlerinin, çevre yönetimi politikalarına ve uygulamalarına katılımına olanak tanıyan bir 

planlama sürecine başlangıç oluşturması nedeniyle önemlidir. Yerel Çevre Eylem Planları ilk 

olarak Avrupa’da 1990’ların başında Macaristan ve Bulgaristan’da uygulanmaya başlayarak, 

zamanla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde uygulamaları yaygınlaşmıştır. Yerel Çevre Eylem 

Planları da Rio konferansını takip eden süreçlerde 1993 yılında Avrupa için Çevre konulu 

Lucerne’de düzenlenen konferansta Çevre Bakanları, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki 

çevre reformlarını düzenlemeye yönelik olarak geliştirilmiş olan Çevre Eylem Planı (ÇEP) 

stratejisini kabul etmişlerdir. Bunu takiben, OECD kapsamında bir ÇEP çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Türkiye’de Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından bu alandaki çalışmalar 

2005 yılında başlamıştır. Çevre sorunlarına bölge halkı ile birlikte çözüm aranması yönünden 

uygulama araçlarının etkileşmesi, katılımcı bir çevre modeli geliştirmede potansiyel etki 

yaratması beklenmektedir (Talu, 2006: 13).  

Belediyelerin Çevre Müdürlükleri arasında İklim Birimlerinin kurulmaya başlaması, 

Büyükşehirlerde Yenilenebilir Enerji Müdürlüklerinin kurulması gibi gelişmeler 

yaşanmaktadır. Mevzuat açısından 2005 onay tarihli “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 

Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun” yürürlüğe girmesi bu 

alandaki gelişmeler arasındadır. 

Türkiye’de belediyelerin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını sistematize eden bir 

çalışmada, belediyelerin sürdürülebilirlik araçları strateji/politika temelli ve proje temelli 

uygulamalar olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra bu iki grubun alt başlıkları oluşturulmuştur 

(Bostancı, 2015). Yapılan çalışmada bu referansla, Türkiye’deki belediyelerin, 

sürdürülebilirlik alanında etkinlik derecesinin belirlenme araçları olarak bu araştırmanın 

uyarlanması Tablo 1’de görüldüğü gibi düzenlenmiştir.   
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Tablo 1: Türkiye’deki Belediyelerin Sürdürülebilirlik Alanları  

Strateji ve Politika 

Temelli 

Uygulamalar 

Proje Temelli 

Uygulamalar  

Yerel Gündem 21 ve 

Kent Konseyleri 

Sürdürülebilir Kentsel 

Planlama 

Çevre 

Müdürlüklerinin 

Stratejileri 

Yeşil Ulaşım Planları  

Kardeş Belediyeler 
Atık Yönetimi ve Geri-

dönüşüm Projeleri  

Sürdürülebilirlik için 

Avrupa Birliği 

Fonları  

Kentsel Dönüşüm 

Projelerinde Çevresel 

Sürdürülebilirlik 

Hassasiyeti  

Sürdürülebilirlik 

Temalı Uluslararası 

Belediye 

Organizasyonları 

Sürdürülebilirlik için 

Yenilenebilir Enerji 

Projeleri  

Çevresel 

Sürdürülebilirliği 

Tanıtım için Sosyal 

Aktiviteler  

Yeşil Sertifikalı Kamu 

Binaları Projeleri  

Emisyon azaltıcı 

stratejiler  

Binalar için Enerji 

Verimliliği Projeleri 

 
Su Verimliliği Projeleri  

Kaynak: Bostancı, 2015  

3. ARAŞTIRMA DESENİ 

Bu çalışma keşifsel bir araştırma özelliği taşıdığı için metodolojide nitel araştırma yöntemleri 

tercih edilmiştir.  Nitel araştırmalarda bir olgu ya da durum daha derinlemesine araştırılarak, 

olgu ya da durum ile ilgili temel kavramların ortaya çıkarılması ve tanımlanması 

amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 28). Nitel araştırmanın izlendiği çalışmaların 

genellikle keşifsel çalışmalar olduğu düşünülürse, çok fazla tanımlanmamış alanların 

derinlemesine araştırılmasında bu tarz çalışmaların gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır 

(Özdemir, 2010: 326). Dolayısıyla,  belediyelerin sürdürülebilir uygulamaları nasıl 
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algıladıkları ve tanımladıklarını ortaya çıkarmak, sürdürülebilirlik uygulamalarının 

belediyelerdeki mevcut durumunu belirlemek açısından önemli bir keşif olacaktır.  

Gerekli bilgilerin toplanabilmesi için öncelikle amaçlı örnekleme yöntemine göre örneklem 

grubu belirlenmiştir. Çünkü amaçlı örnekleme yöntemine göre, araştırmacı gerekli bilgileri 

elde edebileceği, belirli özelliklere sahip seçkin bir örnek grubunu seçebilmektedir (Coyne, 

1997: 624).  Bu bağlamda, çalışmada gerekli bilgilerin toplanabilmesi için konuya ilişkin en 

çok bilgisi olacak grup olan belediye çalışanları örneklem grubu olarak düşünülmüştür.  

Çalışmanın örneklemini İstanbul'daki on ilçe belediyesinde çalışan kişiler oluşturmaktadır. 

Belediyelerin belirlenmesinde ise kolay ulaşılabilirlik kriteri temel alınmıştır ve kolay 

ulaşılabilen belediye çalışanları örnekleme dahil edilmiştir.  

Çalışmada belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamaların açısından ne derece başarılı 

olduklarını ortaya çıkarmak amacıyla, görüşme yöntemi ile belediye çalışanlarından gerekli 

veriler toplanmıştır. Görüşme yöntemi, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir veri toplama 

yöntemi olup, insanlara soruların sorarak, onların konuya ilişkin düşüncelerinin öğrenilmesi 

açısından tercih edilen bir uygulamadır (Moriarty, 2011: 8). Görüşmede verilerin belirli 

kontrol mekanizmasına sahip olması ve daha güvenilir olması açısından yarı-yapılandırılmış 

görüşme formu kapsamında örneklem grubundan veriler elde edilmiştir. Görüşme formu 

içerisinde öncelikle görüşmenin yapıldığı kişilere ilişkin bazı demografik bilgilere yer 

verilmiştir. İkinci olarak, belediyeye ilişkin bazı temel özellikler sorulmuştur. Son olarak ise 

görüşme formunda bazı temel sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin temel algılar ile ilgili 

sorular yer almaktadır. Toplamda elli belediye çalışanı ile görüşme yapılmış olup, her bir 

çalışanın konuya ilişkin algı ve tutumları görüşme formuna uygun şekilde kayıt altına 

alınmıştır. Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğü bazı araştırmacılara göre istenen bilginin 

elde edilebileceği minimum sayıya ya da araştırmacının kendi inisiyatifinde yeterli göreceği 

örnek sayısına ulaşma durumuna göre değişebilmektedir (Türnüklü, 2000: 548). Bu çalışma 

açısından da 50 kişi ile görüşmenin konunun anlaşılması için daha faydalı olacağı 

düşünülmüştür. Çünkü çalışmanın konusunda belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamaları 

açısından ne derece etkin olduklarını belirlemek ve bu doğrultuda belediye çalışanlarının 

algılarından yararlanmak amaçlanmıştır.  

 

4. VERİLERİN ANALİZİ VE BULGULAR 

Çalışmada elde edilen veriler sırasıyla analiz edilmiştir. Görüşme için gidilen belediyelerin 

hepsi ilçe belediyesi olarak İstanbul'da yer almaktadır. Örneklem belediyelerde kadrolu 500 

çalışandan fazla kişi istihdam edilmektedir. İlçe belediyelerinin hepsinin kendi bünyelerinde 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne sahip oldukları görülmüştür. Bu bağlamda, 

belediyeler çevre koruma çalışmalarını bu müdürlük aracılığı ile yürütmekte ve kontrol 

etmektedir.  
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Görüşme yapılan 50 kişinin bazı demografik özellikleri şu şekilde tespit edilmiştir: 

- Yaş durumu açısından belediye çalışanlarının en çok 26-35 (%50) yaş aralığında 

kişilerden oluştukları görülmüştür. İkinci olarak ise çalışanlar 36-45 (%27) yaş 

aralığında toplanmaktadır.  

- Görüşmenin yapıldığı kişilerin yarısından fazlası kadındır. (%54) 

- Görüşmenin yapıldığı kişilerin eğitim durumları çoğunlukla üniversite (%61) ve ikinci 

olarak da lisansüstü (%18) olarak görülmüştür.  

- Çalışma süreleri açısından ise kişilerin çoğunlukla 1-5 yıl arası (%66) çalışan oldukları 

görülmüştür. İkinci olarak ise örneklem 5-10 yıl arası (%27) belediyede çalışan 

kişilerden oluşmaktadır.  

Çalışmanın konusu için temel yaklaşım, Bostancı’nın (2015) Türkiye’deki Belediyelerin 

Sürdürülebilirlik Araçları için geliştirdiği modelden esinlenilmiştir. Bu bağlamda 

belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamalarında temel alınan bazı ana başlıklar şu şekildedir; 

“YG21 ve kent konseyleri, çevre müdürlüğü stratejileri, kardeş belediyeler, sürdürülebilirlik 

için AB fonları, uluslararası belediye organizasyonları, sürdürülebilir kentsel planlama, yeşil 

ulaşım, atık yönetimi, kentsel dönüşüm, yenilenebilir enerji projeleri, sosyal aktiviteler, yeşil 

sertifikalı kamu binaları, emisyon azaltıcı stratejiler, enerji verimliliği projeleri, su verimliliği 

projeleri”. Bu temel başlıklar doğrultusunda görüşmelerin yapıldığı kişiler, belediyelerin ne 

derece etkin olduklarını kendi görüşlerine dayanarak belirtmişlerdir. Görüşme yapılan 

kişilerin algılarına dayanarak elde edilen veriler aşağıdaki gibi analiz edilerek sunulmuştur:  

- Durum 1: Yerel Gündem 21 ve kent konseyleri ile ilgili çalışmalar: Görüşme 

yapılan kişilerin yarısından fazlası (%78) çalıştıkları belediyenin YG21 ve kent 

konseyleri ile ilgili çalışmalar yaptığını düşündüklerini söylemiştir. Dolayısıyla, 

belediye çalışanlarının çoğunlukla YG21 konusunda bilgi sahibi olduğu söylenebilir. 

Belediyenin de YG21 ile ilgili konularda çalışanlarını bilgilendirdiği söylenebilir.   

 

- Durum 2: Çevre Koruma Müdürlüklerinde belediye mevzuatına göre 

sürdürülebilirlik konusunda stratejik planlamalar yapılmaktadır: Görüşme 

yapılan kişilerin yarısından fazlası (%65), çalıştıkları belediyenin çevre koruma 

konusunda mevzuata uygun planlamalar yaptıklarını düşündükleri görülmüştür. Diğer 

yandan bazı kişiler ise (yaklaşık %33) çalıştıkları belediyenin mevzuata uygun 

sürdürülebilirlik konusunda uygulamaları planlamasına ilişkin tam olarak bilgi sahibi 

olmadıkları ve kararsız kaldıkları görülmüştür. Bu bağlamda özellikle çevre koruma 

müdürlüklerinde çalışan ve bu müdürlükler ile koordineli çalışan belediye birimlerinin 

sürdürülebilirlik konusundaki stratejik planlamalardan daha çok haberdar oldukları 

söylenebilir. Buna göre, etkin bir stratejik planlama ve başarılı sürdürülebilir 

uygulamalar için koordinasyonun önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

- Durum 3: Kardeş belediye ilişkilerinde çevre koruma projeleri planlanmaktadır: 

Görüşme yapılan kişilerin çoğunlukla (%70) kardeş belediye ilişkilerinde çevre 
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koruma projeleri planladıklarını düşündükleri görülmüştür. Yaklaşık %29'u ise 

çalıştıkları belediyenin kardeş belediye ilişkilerinde çevre koruma projelerine yer 

vermediğini düşündükleri görülmüştür. Buna göre, belediyelerin çoğunlukla kardeş 

belediye ilişkilerinde de çevre korumaya yönelik uygulamalara ve projelere yer 

verdikleri ve bu durumu önemsedikleri söylenebilir. 

 

- Durum 4: Sürdürülebilirlik uygulamaları için Avrupa Birliği fonlarından 

yararlanılmaktadır: Görüşme yapılan kişilerin %40'ı çalıştıkları belediyenin 

sürdürülebilirlik uygulamaları için AB fonlarından yararlanıldığını düşündükleri 

görülmüştür. Diğer yandan görüşme yapılan ikinci grup %40'ı ise bu konuda kararsız 

kalmıştır. Bu bağlamda, belediyelerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik AB 

fonlarından yeterince yararlanmadıkları söylenebilir. Bu durum sürdürülebilirlik 

projelerinin yeterince gelişmemesine neden olabilir. Diğer yandan, AB fonlarından 

yeterince yararlanmamak, belediyelerin kendi bütçelerinden harcama yapmalarına ve 

yeterince etkin sürdürülebilir proje geliştirememelerine neden olabilir.  

 

- Durum 5: Belediye, sürdürülebilirlik uygulamaları için uluslararası belediye 

birliklerine katılmıştır: Görüşme yapılan kişilerin %60'ı çalıştıkları belediyenin 

uluslararası organizasyonlara katıldıklarını ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini takip 

ettiklerini söyledikleri görülmüştür. Görüşme yapılan kişilerin %35'i ise bu konuda 

kararsız kaldıklarını söylemiştir. Buna göre belediye çalışanlarının çoğunlukla 

uluslararası sürdürülebilir belediyecilik organizasyonlarından haberdar oldukları 

söylenebilir. Diğer yandan, bazı belediyeler, çalışanlarını bu konuda yeterince 

haberdar edememiş görülmektedir. 

 

- Durum 6: Çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına yönelik olarak sosyal 

etkinlikler düzenlenmektedir: Görüşme yapılan kişilerin %75'i belediyenin çevre 

koruma ve sürdürülebilirlik konularına yönelik sosyal faaliyetler düzenlediklerini 

düşündükleri görülmüştür. Buna göre belediyelerin çoğunlukla toplumda da çevre 

bilinci ve duyarlılık kazandırma çalışmalarına destek vermekte olduğu söylenebilir. 

Toplumsal sorumluluk açısından belediyelerin hem kendi çalışmalarını tanıtmaları 

hem de yapılan uygulamalara halkın desteğini almak açısından çaba gösterdikleri 

söylenebilir.   

 

- Durum 7: Emisyon azaltma stratejileri belediye mevzuatında yer almaktadır: 

Emisyon azaltma stratejilerinin belediye mevzuatında yer alması durumuna görüşme 

yapılan kişilerin %70'i olumlu katılım göstermiştir. Buna göre belediyelerin 

çoğunlukla emisyon azaltma stratejilerini belediye mevzuatına yazdıkları ve buna 

önem verdikleri söylenebilir.  

 

- Durum 8: Kent planları sürdürülebilir çevre politikalarına uygun yapılmaktadır: 

Görüşme yapılan kişilerin %70'i belediyenin kent planları sürdürülebilir çevre 
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politikalarına uygun yapıldığına düşündüğü görülmüştür. %30'u ise bu konuda 

kararsız kalmıştır. Belediyelerin çoğunlukla kent planlamaları yaparken de çevre 

koruma politikalarını gözettiği ve buna uygun planlamalar yaptıkları söylenebilir. 

Fakat görüşme yapılan kişilerin çoğunun imar müdürlüğünde çalışanlardan 

oluşmaması, bu konuda net bir yargı oluşmasını güçleştirmektedir.  

 

- Durum 9: Yeşil ulaşım planlaması yapılmıştır: Görüşme yapılan kişilerin 

çoğunlukla (%75) belediyenin yeşil ulaşım planlaması yaptıklarını düşündükleri 

görülmüştür. Buna göre belediyelerin yeşil ulaşım planlamalarına önem verdikleri 

söylenebilir. 

 

- Durum 10: Atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri belediye politikalarına önem 

verilmektedir: Görüşme yapılan kişilerin çoğunluğu (%82) belediyelerin atık 

yönetimine ve geri dönüşüm projelerine önem verdiklerini düşündükleri görülmüştür. 

Buna göre belediyelerin, atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri uygulamalarında 

daha etkin olarak hareket etmekte oldukları söylenebilir. Belediyeler üzerine yapılan 

çeşitli araştırmalar, bu veriyi destekler niteliktedir (Bostancı, 2015).  

 

- Durum 11: Kentsel dönüşüm sürecinde çevre koruma politikalarına önem 

verilmektedir: Görüşme yapılan kişilerin çoğunluğu (%58) kentsel dönüşüm 

sürecinde belediyelerin çevre koruma politikalarına önem vermediklerini düşündükleri 

görülmüştür. Özellikle kent içinde bina yıkım süreçleri ve hafriyat kamyonlarının hava 

kirliliği yaratmanın yanında neden oldukları ölümcül kazalar, halk sağlığı, çevre ve 

yaşam kalitesi konusunda kentsel dönüşüm sürecinin, belediyede çalışanlar da dahil 

kentliler için önemli bir sorun alanı yarattığını göstermektedir. Durum 8’de kent 

planlarının sürdürülebilir çevre politikalarına uygun yapıldığına ilişkin olumlu 

değerlendirme oranının yüksek olması, katılımcıların kent planlama ve kentsel 

dönüşüm sürecinin yasal yönetsel ve uygulama çerçevesinin iki farklı olgu olduğunu 

bilinçli bir şekilde kavrayıp yorumladıklarını göstermektedir.     

 

- Durum 12: Yenilenebilir enerji projeleri, belediye ve belediye işbirlikçileri 

tarafından ortak yapılmaktadır (Güneş ve rüzgar enerjisi gibi): Görüşme yapılan 

kişilerin çoğunluğu (%55) belediyelerin yenilenebilir enerji konularında yetersiz 

kaldıklarını söyledikleri görülmüştür.  

 

- Durum 13: Kamu yapılarında yeşil sertifika alınması konusunda belediyenin 

teşvik edici yaklaşımları vardır: Görüşme yapılan kişilerin büyük çoğunluğu (%52) 

kamu yapılarında yeşil sertifika alınması konusunda belediyenin teşvik edici 

yaklaşımlarının olmadığını düşündükleri görülmüştür. Yeşil sertifikasyon süreci 

güncel bir alan olduğu için belediyelerde uygulamaları İstanbul ve birkaç 

büyükşehirde birkaç belediye ölçeğinde başlamıştır.  
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- Durum 14: Binalar için enerji verimliliği sağlama adına belediyenin denetimleri 

bulunmaktadır: Görüşme yapılan kişilerin büyük çoğunluğu (%51), belediyenin 

binalar için enerji verimliliği sağlama adına gerekli denetimlerin yapılmadığını 

düşündükleri görülmüştür. Buna göre belediyeler binaların enerji verimliliğini 

yeterince araştırmamakta ve denetlememektedir.  

 

- Durum 15: Su verimliliği projeleri bulunmaktadır ve belediye su verimliliği 

uygulamalarını denetlemektedir: Görüşme yapılan kişilerin büyük bir çoğunluğu 

%55'i çalıştıkları belediyede su verimliliği projesi olmadığını düşündükleri 

görülmüştür. Ayrıca su verimliliği projelerinin denetimlerinin de etkin olmadığı 

görülmüştür. Buna göre, belediyelerin su verimliliği ve denetimi konularında 

çoğunlukla etkin olmadıkları söylenebilir.  

 

 SONUÇ  

Araştırmada, belediyelerin sürdürülebilirlik alanındaki etkinlik derecesini, belediyede, memur 

statüsünde genellikle üniversite lisans ve lisansüstü mezunları oluşturmuştur. Başkan 

yardımcısı, müdür, gibi yönetim kademesinde yer almayan meslek uzmanı olan memurların 

görüşleri üzerinden çalışma hedef kitlesinin belirlenmesine önem verilmiştir. Seçilen 

katılımcılar, İstanbul’da yer alan on ilçe belediyesinden ve her bir belediyede hem çevre 

müdürlüğünden, hem diğer müdürlüklerden olacak şekilde belirlenmiştir. Yönetim kademesi 

dışından bir örneklemin seçilmesi, konuyu daha objektif değerlendirecek ve konu hakkında 

bilgi sahibi olma ihtimali yüksek kişiler bulunması için yapılmıştır. Bu Aynı zamanda 

belediye çalışanı uzmanlarla, bir iletişim fırsatı yaratmıştır. Belediye ve üniversite işbirlikleri 

yönünden düşünüldüğünde, karşılıklı iletişimin sonucu ortaya çıkabilecek çevre ve sosyal 

sorumluluk projelerinin potansiyel etkisine dikkat çekilmiştir.  

Keşif çalışması bulguları incelendiğinde, hedef kitlenin lisans ve yüksek lisans mezunu 

ağırlıkta olarak, ülke genelinde yüksek eğitimli mesleki uzmanlık alanlarında istihdam edilmiş 

bir kitleyi temsil ettiği görülmektedir. Bu uzman çalışanların görev aldıkları belediyeleri 

değerlendirdiğinde, belediyelerinin çevresel sürdürülebilirlik araçları konusunda belediyelerin 

en güçlü yönlerini sırası ile; (1) atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri (%85), (2) YG21 ve 

Kent Konseyleri (%78), (3) yeşil ulaşım planlaması (%75), (4) çevre ve sürdürülebilirlik 

alanlarını tanıtım amacıyla sosyal etkinlik düzenlenmesi (%75) olarak belirlemişlerdir. 

Çalışmada ortaya konan gruplandırma açısından bu konuların ikisi stratejik/politik, ikisi 

teknik/proje temelli uygulama araçları arasında yer almaktadır. Belediyelerin geçmişten 

günümüze, atık toplama ve çevre temizlik hizmetleri temel sorumluluk alanlarının başında 

geldiği için, çevre konusunda en etkin projelerini atık yönetimi, atık toplama ve evsel atıkların 

geri dönüşüm için ayrıştırılması ve geri dönüşüm tesislerinin yapılması faaliyetlerinde etkin 

oldukları görülmektedir. YG21 süreci de belediyelerin katılımcı sürdürülebilirlik aracı olarak, 

iyi bilinen stratejik alan olarak görülmektedir. Fakat Bostancı (2011) YG21 sürecine bağlı 

kent konseylerine ilişkin yaptığı çalışmada, YG21 sürecine bağlı kurulmuş olan kent 
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konseylerinde çevre projelerinin ele alındığı halde, bu projelerin belediye meclislerinde yeteri 

kadar gündeme alınmadığını saptamıştır. Böylece bu konseylerin projelerinin fazla uygulama 

şansı yakalayamadığı görülmektedir.  

Zayıf yönler olarak değerlendirilen son dört konu; (1) sürdürülebilirlik uygulamalarının proje 

haline getirilerek AB fonlarından yararlanılmasına ilişkin kaynaklardan yeterince 

yararlanılmaması, (2) kentsel dönüşüm sürecinde çevre koruma politikalarına yeterince önem 

verilmemesi, (3) belediyelerin su verimliliği ve denetimine ilişkin projelerin yetersizliği, (4) 

kamu yapılarında yeşil sertifika almış binaların fazla olmaması/bilinmemesi olarak 

saptanmıştır. 

YG21 süreci belediyelerin çevreyi de kapsayan aktif katılım stratejisi olarak belediye 

çalışanları tarafından iyi biliniyor olması, İstanbul’da bu sürecinin ürünü olan kent 

konseylerinin tanındığını göstermektedir. Yapılan araştırma bulgularına göre, belediyelerin 

genellikle, proje üretimi ve yenilikçi uygulamalar açısından belediye çalışanları gözünde 

eksikliklere sahip oldukları söylenebilir. Belediye çalışanları, belediyelerinin, AB projesi 

geliştirme, fon alma, gibi alanlarda yeterli girişimciliğe sahip olmadığını düşünmektedir. 

Diğer yandan sürdürülebilirlik projeleri içerisinde yeşil bina, enerji verimliliği ve su 

verimliliği gibi uygulamalarda da belediyeler yeterince etkin değildir. Belediyelerin hızlı 

kentsel dönüşüm sürecinde ise çevre koruma politikalarını yeterince etkin uygulamadıkları 

ifade edilmiştir. Belediye çalışanlarının genel olarak belediyenin uygulamalarından haberdar 

oldukları ve çevre koruma politikalarını genel olarak bildikleri söylenebilir. Belediye 

çalışanlarından sadece çevre koruma müdürlüklerinde çalışanlar değil, diğer birimlerdeki 

çalışanlar da sürdürülebilirlik konusundaki gerekli sorumluluğu alıp bu alanda bilinç 

geliştirdiğinde, sürdürülebilirlik tanımında yer alan gelecek nesillere karşı sorumluluk 

vurgusu gerçekleşme olanağı bulur. Böylece belediyeler çevre koruma konusunda beklenen 

sorumluluğu yerine getirebilirler.  

İlerideki çalışmalarda belediye faaliyet raporları ve web sitelerinde yer alan çevre 

çalışmalarına ilişkin bilgiler taranarak, karşılaştırmalı analizlerle çevresel etkinlik ve 

performans araştırmaları geliştirilebilir. Özellikle sürdürülebilir çevre planlamasını kapsayan 

bir belediye modeli geliştirebilmek hedeflendiğinde, üniversite ve belediyeler arasında 

çalıştaylar düzenlenerek, bu çalıştay sonuçları ortak bir stratejiye dönüştürülebilir. Belediye 

ve büyükşehir belediye mevzuatına da yenilikçi çevresel sürdürülebilirlik araçlarının 

geliştirilmesine ilişkin öneriler sunulabilir. 
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ÖZET: Kentsel yaşamın hareket alanları, yollar, park alanları, meydanlar ve kent merkezleridir. 

Kentler Lynch’in (1960) tanımladığı gibi, yollara, sınırlara, bölgelere, nirengi noktalarına ve işaret 

öğelerine sahiptir. Bu özellikler, kentte yol yön bulmayı, kentsel aktiviteleri gerçekleştirmeyi 

sağlamaktadır. Bu kentsel bileşenler, kent kimliği üzerine akılda kalıcı görsel bütünlüğü 

sağlamaktadır. Kentsel bileşenler, kentsel peyzaj, tarihi dokular, kent meydanları, merkezi iş alanları, 

sokaklar, bina cepheleri, park alanları, kent mobilyaları, işaret öğeleri, heykel ve sanat öğeleri gibi çok 

çeşitli fonksiyonlara, etki alanına ve görsel özelliklere sahiptir. Park ve merkezi alanlarda yer alan 

banklar, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, yönlendirici levhalar gibi kentsel yaşamı konforlu hale 

getiren öğeler kent mobilyaları olarak tanımlanmaktadır. Kent mobilyaları, kentsel dış mekanlarda 

yaşamı kolaylaştırırken aynı zamanda, görsel nitelikleri ile de çevreye uyum sağlayacak, kullanıcı 

davranışını olumlu yönde etkileyecek niteliklere göre tasarlanmalıdırlar. Bu çalışmada amaç Endüstri 

Ürünleri Tasarımı öğrenci ödevlerinden yola çıkarak, kent mobilyalarının, kent kimliğine ve yaşamına 

nasıl uyum sağlayabileceğinin araştırılmasıdır. Yöntem olarak tasarım öğrencilerinin proje görselleri 

üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kent merkezleri, kent kimliği, kent mobilyaları, görsel özellikler, endüstri 

ürünleri tasarımı 

ANALYSING OF DESIGN APPROACHES OF URBAN FURNITURE AT THE CITY 

CENTRES OVER STUDENTS' PROJECTS 

 

ABSTRACT: Movement areas of urban life are roads, parks, squares and city centres. As Lynch 

(1960) defines, cities have path, edges, districts, landmarks and nodes. These form characteristics 

enable to find a way and direction in the city, perform urban activities. These urban components 

provide a permanent visual integrity on urban identity in the mind. The urban components have 

various functions, scope and visual features such as cityscape, historical pattern, city squares, central 

business districts, streets, facades, parks, urban furniture, signal elements, sculptures and art elements. 

Urban furniture include benches, lighting equipments, bins, directive signboards at parks and central 

areas. Urban furniture make the life at urban outdoors easy and they should be designed considering 

their visual features harmonising with environment. The aim of this study is to research how urban 

furniture can harmonize with urban identity and life on the basis of the assignments of the students of 
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department of industrial design. The evaluation will be carried out through project images of design 

students as a method.  

Key Words: City centres, urban identity, urban furniture, visual characteristics, industrial design 

GİRİŞ  

Kent merkezleri, kentsel yaşamın ve kent dokusunun dinamik şekilde gözlemlenebildiği 

alanlardır. “Kent dokusu, temsil ettiği dönemin teknolojisini, yaşam biçimini, değerlerini, 

morfolojik özelliklerini, kodlarını anlatır, yerleşmenin kimliğini oluşturur ve kent formunu 

tanımlar” (Ocakçı, 2012:189). Kent merkezleri bir kentin diğer kentlerden ayırt edilmesini 

sağlayan kent kimliğini yansıtmaktadır. “Kent kimliği bir kentten söz edildiğinde ilk akla 

gelen özellikleridir. Kentlerin kimlik öğeleri, o kentin temsil ettikleri konusunda üzerinde 

toplumsal mutabakatı bulunan doğal, sosyal ve yapılaşmış çevre öğeleridir” (Ocakçı ve Türk, 

2012:226). “Bir kenti oluşturan öğelerin bütünü, kentsel dokuyu oluşturmaktadır. Kentsel 

dokuyu oluşturan elemanların mekan, form, renk, ışık, su, doğa gibi etmenlerden oluştuğu ve 

bu birleşim sonucu kentin fiziki yapısının şekillendiği görülmektedir. İnsan öğesi de bu 

birleşimle birlikte kentin ana eksenini oluşturmaktadır” (Altıntaş ve Eliri, 2005: 63). “İstanbul 

ve benzeri büyükşehirlerin önemli mekansal yapılanma sorunlarının başında, yoğun nüfus 

artışı, toplu konut ve blok site yerleşimlerinin sürekli artarak, kentsel kimlik özelliklerini 

yansıtmayan, her kentte benzer biçimlere sahip görünümlerdeki yapılaşma süreçleri 

gelmektedir” (Bostancı, 2014: 92). Bu sürecin getirdiği büyük problemlerin başında yeşil 

alanların azalması ve çevre sorunları bulunmaktadır. Bu yapılaşma baskısı, beraberinde 

getirdiği trafik sorunları ve güvenlik kaygıları ile birlikte çevresel stres olgusunu 

arttırmaktadır.   

Kentsel tasarım, çevre değerleri ve yaşam kalitesi yüksek, karma kullanımların tasarımı 

yönlendirip gece ve gündüz yaşanabilen, güvenli ve canlı kentsel alanlar yaratırken, planlama 

ve mimarinin kesişim alanı olarak, kamusal alanların çok boyutlu tasarım sürecini odak 

noktası haline getirmektedir. Kamusal alanlar içinde, bir kentin yaşam tarzının, kültürel, 

sosyal ve ekonomik yapısının gözlediği alanlar olarak, meydan ve parklar özel öneme 

sahiptir. Bu alanlarda, insanları bir araya getirebilecek ve birlikte yaşama kültürünün 

gelişeceği kamusal alanların yaratılması, kentsel tasarım çalışmalarına toplumsal sorumluluk 

misyonu eklemektedir. Kamusal alanlar, kentlerdeki tarihsel, toplumsal olayların yaşandığı, 

belli bir mekansal ruha, kentsel belleğe sahip alanlardır.  

“İyi bir kentsel çevrenin ve çekici kamusal alanların yaratılması sadece uzmanların ve 

yöneticilerin elinde olan bir durum değildir. Kentte yaşayanlar ve bütün kentsel aktörlerin 

ortak beklenti ve birikimlerinin kente yansıması mekansal kalitenin sağlanmasında etkin rol 

üstlenir” (Carmona, vd., 2003: 19). “Kenti yaşanabilir ve algılanabilir kılan kentsel donatı 

elemanlarının her biri kullanıcılar ve kent açısından farklı bir anlama ve öneme sahiptir. 

Kullanıcılar açısından bu elemanların önemi, kentle kurdukları görsel ve fiziksel ilişkinin 

öncelikle kentsel donatı elemanları aracılığıyla olması nedeniyledir. Kent açısından ise bu 

elemanlar bulundukları çevreyi tanımlayan, belirleyen ve özelleştiren nitelikleri nedeniyle 
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önemlidir” (Aksu, 2013: 374). Bu yönleri ile kentin, düzenli ve rastlantısal şekillenme süreci, 

kentte yaşayanların aktif kullandıkları ve kullanmayı tercih etmedikleri kentsel alanların 

oluşumuna neden olmuştur. “Fiziksel ve sosyal boyutları ile algılanan kentsel mekan, 

gündelik yaşam ve deneyimler sonucu anlaşılan ve oluşturulan çevresel bilinç ile ilişkilidir” 

(Madanipour, 1996: 20). İyi bir kentsel çevre, kullanıcıların kendini fizyolojik ve psikolojik 

olarak iyi hissedebileceği düzene sahip, yaşam kalitesi yüksek yerleşim alanlarını 

tanımlamaktadır. Yaşam kalitesi üzerine, “sosyo-ekonomik yönler, aidiyet hissi uyandırması, 

eğitim, öğretim, çevre, kültür, eğlence ve katılım gibi çok bileşenli kavramlar üzerinden 

değerlendirmeler yapılmaktadır” (Senlier, vd., 2009: 213). Yaşam kalitesi yüksek 

toplumlarda, kentsel alanlardan beklentiler artmaktadır. Bunun sonucu, kentlerde karma 

kullanımlar ve çeşitlilik artmaktadır. Bu süreç kent mobilyalarının çeşitlenmesine, farklı 

gereksinimlere cevap verebilecek tasarım anlayışını ortaya çıkarmaktadır. Özellikle kentlerde 

yaşayan çeşitli engellere sahip kentliler için kent mobilyalarının farklı boyut, çeşitlilik ve 

ergonomilere sahip olması, herkes için erişilebilir olması ve evrensel tasarım ölçütlerine 

uygun olması gerekmektedir.   

Tasarım eğitimlerinde, kent ile kurulan ilişki genellikle ilham verici etkiler yaratmaktadır. 

Genellikle çeşitli ülkelerde mimarlık ve tasarım fakültelerin çoğu kent merkezlerine yakın 

konumda yer almaktadır. Kent merkezlerinden uzak olan üniversite kampüslerinde ise mimari 

ve tasarım bölümlerindeki akademisyen ve öğrencileri, bu yerleşimlere sanat sergisi, çevre 

düzenlemesi gibi çeşitli katkılarla kampus yaşamını kentsel yaşam ile ilişkilendirecek yaratıcı 

çözümler üretmektedir. Kentsel tasarımdan, endüstri ürünleri tasarımına kadar çeşitli 

ölçeklerde, tasarımcılar ve bu alanlardaki öğrenciler, kentin kamusal alanlarının görsel 

konforunu arttıracak çeşitli ürünler ortaya koymaktadır. Torus ve Girginkaya – Akdağ’ın 

düzenlediği çalıştay bu ürünlere örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada, “amaç, hesaplamalı 

tasarım yöntemlerini kullanarak, geleneksel bir yapı malzemesi olan ahşap için güncel 

kullanımlar tasarlamak olan çalıştayda, tasarım problemi parametrik tasarım ilkeleri 

kullanarak topografya için bir uzantı tasarlamak olarak belirlenmiştir. Çalıştayda dört farklı 

tasarım önerisi üretilmiş ve prototipleri (1/5 ölçekte) yapılmıştır. Bu önerilerden biri olan 

İnteraktif Piksel Duvarı gerçek ölçeğinde üretilerek, önce Maçka Sanat Parkı’nda kamusal bir 

etkinlikte, kullanıcılarla etkileşime açılmıştır” (Torus ve Girginkaya Akdağ, 2015: 55). Bu ve 

benzeri örneklerin artması, kentsel alanda hareketlilik, beğeni ve mekansal aidiyet duygularını 

geliştirecektir. Kentte yaşayanlar ve turist ziyaretçiler, böyle kentlerde yenilikler 

bulabilecekleri beklentisi ile dış mekanlarda, kentsel deneyimlere açık, ilgili ve yüksek 

motivasyonlu yapı sergilemektedirler.  

 

1. KENT MOBİLYALARININ GÖRSEL ÖZELLİKLERİ VE TASARIM SÜREÇLERİ 

Kent mobilyaları, kentsel mikro ortam tasarımı olarak da ifade edilen, aydınlatma elemanı, 

bank, çöp kutuları gibi kentsel mekanlarda detay gibi görülen fakat, kentsel yaşam kalitesini 

güçlendiren, kentsel yaşamı kolaylaştıran fonksiyonlara sahiptir. Bu kentsel elemanlar, 
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kentsel karakter ve kent içinde hareketliliğin, yaşam tarzının anlaşılması için çeşitli ipuçları 

vermektedir. Kimi zaman, bu elemanların yanlış konumlanması, rahat görülememesi, park 

alanlarında çöplerin oluşmasına neden olmaktadır. Tasarım süreçlerinde bu elemanların 

yönlendirici ve teşvik edici özellikleri yanında, özellikle park alanlarında, geridönüşüme 

yönelik sanat sergisi gibi etkinlikler de bu özelliklere, çevre değerlerine karşı kentlilerin bilinç 

oluşturmasına katkı sağlayabilir. Aydınlatma elemanlarının doğru konumlamaması, gece 

güvenlik sorunlarından, ışık kirliliğine kadar çok çeşitli etkiler yaratmaktadır. “Yakın 

geçmişte yapılan birçok çalışmaya göre, etkili aydınlatma, aynı zamanda gündüz de suç 

oranını azaltmaktadır” (Özkaya, 1968). “Kent mobilyalarının aydınlatması, kentsel 

hareketliliğin, gece gündüz devamlılığı açısından önem taşımaktadır” (Bostancı, 2002: 5).  

“Kent mobil yaları birer kullanım nesnesi olarak her şeyden önce, kendisini var eden temel 

kullanım işlevinin yanında, kullanımını da özendirecek bilgileri de taşımalıdır. Kentsel 

çevredeki bilgilenme, kenti algılama, kavrama, değerlendirme açısından önemli bir olgudur” 

(Fettah, 2005: 6, 7). Tanımlamada görüldüğü kent mobilyalarının önemli işlevleri arasında, 

kullanıcıları yönlendirme, yol yön bulma gibi konularda iletişime dayalı ve işlevsel özellikleri 

ile yaşamı kolaylaştıran potansiyel özellikler taşımaktadır.  

“Kent kimliği ve kent mobilyaları arasındaki uyumun sağlanmasında, aslında aranan şeyin 

kentte mevcut olan veya zaman içinde benimsenmiş tarihsel katmanlaşma ve mekanın ruhu ile 

oluşturduğu tutarlılık olduğunu fark edilmektedir. Bu yönde bütünsel bir yaklaşım bu tür 

mobilyaların estetik değerleri kadar işlevlerinin tanımlanmasında ve işlevlerine yönelik 

konumlandırılmasında tasarımcıya, uzmanlara, kentsel aktörlere ve yöneticilere sorumluluk 

yüklemektedir” (Güneş, 2005: 94). Bu yönü ile kent mobilyalarının görsel açıdan olumlu bir 

izlenim bırakması, bulunduğu kentsel alanının iyi çözümlenmesi ve kullanıcı mekan 

ilişkilerinin çeşitli yöntemlerle, doğru anlaşılmasına bağlıdır. Kentliler aidiyet duygusu 

geliştirebildikleri kentsel mekanları, temiz tutma, doğru kullanma, vandalizm gibi mekansal 

elemanları tahrip edecek hareketlere yönelmeme gibi davranışlar göstermektedir. “Simgesel, 

estetik, anlamsal ve anıtsal olarak nitelendirilen görsel amaçlı kent mobilyaları, yer aldıkları 

mekânları olumlu yönde etkilemektedirler. kent mobilyalarının tasarımında; işlev, estetik, 

renk, biçim, malzeme, doku ve algılanabilirlik gibi tasarım ölçütleri, özgün kent mobilyaları 

tasarımlarının oluşturulmasında etkili olmaktadır. Bütün tasarım ölçütleri birbirleri ile ilişkili 

olup, bütün olarak ele alınıp değerlendirilmelidir” (Aksu, 2013: 384). 

Kentte yaşamın büyük çoğunluğunun kentsel dış mekanlarda geçtiği görülmektedir. Bu yaşam 

tarzına uygun olarak, insanların kendini konforlu hissedeceği ve insan ölçeğine uygun, kent 

mobilyalarının tasarımına gereksinim vardır (Sha-jun, 2005). İnsanların kent mobilyalarından 

beklentilerini öğrenebilmek için, mekan sentaksı gibi yöntemlerle kent içinde nasıl hareket 

ettikleri, davranışsal analizlerle hangi kentsel alanlarda daha çok vakit geçirdikleri ve anket 

yöntemleri ile bulundukları mahallenin, kamusal alanlarında kent mobilyalarından neler 

beklediklerine ilişkin mülakat ve anketler yapılmaktadır.  
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Müze kent özelliği gösteren çeşitli kentlerde çok özel değer taşıyan kent mobilyaları, 

korunarak kentsel alanlarda işlevlerini sürdürmektedir. Kent mobilyaları tasarlanırken, kentsel 

tasarım yarışmalarında olduğu gibi belediyeler, ürünlerin tasarımına ilişkin yarışmalar 

düzenlemek bu alanı teşvik ettikçe, daha ilgi çekici yenilikçi ve kentin görsel değerleri ile 

uyumlu, kent mobilyaları sayıca artabilir.  

2. METODOLOJİK YAKLAŞIM: TASARIM ÇALIŞMALARI 

Üniversitede, endüstriyel ürün tasarımı eğitimi alan öğrenciler tarafından “kent” kavramı ve 

içinde barındırdığı “insan profili”, “kent kimliği”, “kent mobilyası” kavramlarının nasıl 

değerlendirdiği ve buna bağlı ürün tasarımı kararını nasıl verdiklerini görmek amacıyla bir 

tasarım stüdyosu çalışması yapılmıştır. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kimlik ve kent etkileşimini araştırma ve 

değerlendirme yaparak ürün geliştirmeye yönelik yaklaşımlarını ölçmek için 2015-2016 Güz 

yarıyılı Ürün Tasarım Stüdyosu dersi kapsamında 5. proje grubuna “Kentsel Kimlik 

Çerçevesinde Kamusal Kullanıma Açık Ürün Tasarımı (Kent Mobilyaları Tasarımı)” proje 

konusu olarak verilmiştir. 

Proje kapsamında var olan kentsel kimliğin göz önüne alınarak; belirlenen kentin özgün 

ihtiyaçları gözetilerek; kamusal kullanıma açık bir ürün sistemi tasarlanması istenilmiştir. 

Kentsel kimliği işlemek için her öğrenciden İstanbul’da bir semt/bölge seçmesi ve o bölgeye 

yönelik kimlik niteliklerini araştırarak, bölgeye ilişkin problem tespitlerini yapıp; ihtiyaçları 

belirleyerek ürün tasarlamaları istenmiştir. Tasarlanacak olan ürünlerin var olan kent 

mobilyaları dışında yenilikçi ve o bölgeye özelleşmiş ihtiyaçların tanımladığı ürün ya da 

ürünler olması gerektiği belirtilmiştir. 

Projeye ait kent mobilyası tasarımında önemli kriterler şöyle belirtilmiştir:   

o Bölgenin ihtiyaçlarını hali hazırda var olan kent mobilyalarına göre çok daha iyi 

şekilde karşılamalıdır. 

o Kentin o bölgesinin kentsel deneyimine ve algısına katkıda bulunmalıdır. Bu katkı 

farkında olmadan bir yönlendirme, bir mesaj verme ya da tanımlama şeklinde olabilir. 

o Bölge için tasarlanmış olan mobilya sisteminin bölgeye yerleştirilmesi ve bölgede 

bulunan diğer yapılarla ilişkisi tasarımcı tarafından tanımlanmalıdır. 

o Bu mobilyalar dış mekana yönelik olduğundan; dış mekanda sürdürülebilir bir ürün 

olmasına yönelik gerekli çözümlemeler yapılmış olmalıdır. 

Ürün konseptlerinin içermesi ve tasarım sürecinde dikkat edilmesi gereken tasarım öğeleri: 

o Ergonomi, 

o Modülerlik, 

o Görünüm/ Estetik olarak belirlenmiştir. 
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Projeyi toplam 9 öğrenci almış olup; Tablo 1’de belirtildiği gibi bu öğrenciler, Pendik, Moda, 

Ataşehir, Kartal, Beylerbeyi, Avcılar ve Göztepe bölgelerini seçmiş ve projelerini bu bölgede 

tespit ettikleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmişlerdir. 

 

Tablo 1: 2015-2016 Güz Eğitim Dönemi Ürün Tasarım Stüdyosu Dersi Proje Konuları 

Proje Seçilen Mahalle/İlçe  Proje Konusu  Proje Anahtar 

Kelimeler  

Hedeflenen Ürün  

1 Pendik Pendik sahili için 

ürün tasarımı 

Geri dönüşüm, çevre 

dostu, davranış modeli 

geliştirme 

Açık mekanlar özellikle 

Pendik sahil bölgesinin 

hedeflendiği çekirdek 

satış ve çöp ünitesi 

2 Moda Moda mahallesi için 

çöp kutusu 

Geri dönüşüm Kamusal kullanıma 

yönelik geri dönüşüm 

sistemi 

3 Ataşehir Ataşehir mahallesi 

için otobüs durağı-

aydınlatma-çöp 

kutusu ürün grubu 

Çevre bilinci, 

sürdürülebilirlik 

Otobüs durağı, çöp 

kutusu ve sokak 

lambası 

4 Kartal Kartal bölgesi için 

otobüs durağı 

Sürdürülebilirlik Güneş enerjisi destekli 

otobüs durağı 

5 Beylerbeyi Beylerbeyi sahil 

bölgesi için balık 

tutma noktası ürün 

tasarımı 

Kullanıcı dostu Hobi balıkçılığı için 

kent mobilyası: balıkçı 

oturma-balık tutma-çöp 

ve aydınlatma 

elemanları 

6 Avcılar Avcılar bölgesi için 

piknik elemanı 

Sürdürülebilirlik Kolay kullanıma 

yönelik açık mekan 

pişirme ünitesi  

7 Ataşehir Ataşehir mahallesi 

için bilgilendirme 

ünitesi ve otopark 

ödeme sistemi 

Sürdürülebilirlik, 

yenilenebilir enerji, çevre 

bilinci 

Bölge bilgilerini içeren 

yönlendirici kiosk, 

çevreci otopark sistemi  

8 Moda Moda mahallesi için 

bank tasarımı 

İşlevsel kullanım, estetik 

kaygı 

Estetik işlevi ön plana 

çıkartılmış bank 

tasarımı 

9 Göztepe Göztepe bölgesi için 

park alanlarında 

sokak hayvanları için 

su-mama-oyun alanı 

sağlayan ürün grubu 

Yenilenebilir enerji, 

işlevsellik 

Yenilenebilir enerjiden 

yola çıkılarak 

tasarlanmış yemek 

ünitesi, (hayvanlar içi 

su temini), aydınlatmalı 

oyun ürünü 

 

2.1. Tasarım Çalışmalarına İlişkin Değerlendirmeler  
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Yapılan öğrenci çalışmaları daha detaylı olarak Tablo 2’de “seçilen semt”, “projenin amacı”, 

“seçilen semtin belirlenen kimliksel özellikleri”, “projenin araştırma yöntemleri”, “problem 

tespiti”, “tasarlanan ürün”, “projenin ölçeği” (kapladığı alan - park, meydan, sokak…), 

“kullanılan kavramlar” ve “projenin yaşam kalitesine katkısı” başlıkları altında 

sınıflandırılmıştır. Burada amaç, kentsel kimlik kapsamında öğrencilere proje föyünde verilen 

kriterleri ne ölçüde karşıladığını tespit etmektedir. Farklı niteliklerine göre sınıflandırılan 

projelerde, dikkat çeken bazı noktalar şunlar olmuştur: (1) Problem tespitleri bölgeye göre 

bazı değişiklikler gösterse de, çözüme odaklanılan ürün tasarımlarının ağırlıklı olarak “çevre 

bilinci”, “çevre temizliği”, “çevre dostu” , kavramları çerçevesinde geliştirildiği görülmüştür. 

(2) Öğrenciler, bölgeye yönelik kimlik araştırmalarında yöntem olarak, daha çok bölge 

yaşayanları ile anket yapma ve gözlem yapma metodu kullanmayı tercih etmiştir.
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Tablo 2: 2015-2016 Güz Eğitim Dönemi Ürün Tasarım Stüdyosu Dersi Proje İçeriklerine İlişkin Analiz  

Semt Semtin Kimlik 

Özelikleri 

Araştırma 

Yöntemleri 

Problem Tespiti  Amaç Ürün Projenin 

Ölçeği 

Kullanılan 

Kavramlar 

Yaşam Kalitesine 

Katkı 

Pendik Yaygın yerleşim, yoğun 
nüfus, eğitim seviyesi orta, 

bölge yerleşim-çarşı ve sahil 

kısmından oluşuyor. Hafta 
sonu yoğun sahil ve çarşı 

Anket,  
Gözlem, 

Ürün 

tarama 

Az çevre bilinci, atık, 
çekirdek çöpü, vandalizm 

Pendik sakinlerine kendi 
çöplerini toplatmayı 

sağlamak 

Çekirdek satış ve 
çöp ünitesi 

Parklar, Pendik 
sahili 

Çevre bilinci, 
edimsel 

koşullanma, 

davranış modeli 
geliştirme 

Temiz ve yaşanabilir 
çevre 

Ataşehir Siteleşerek bölgesel ayrılmış 

yapı, AVM’ler, yeşil bölge 

yaratma çabası 

Anket, 

Gözlem 

Site şeklinde toplu 

yerleşimler,yoğun trafik, 

yeşil alan kaybı 

Bölgenin modern yüzüne 

uygun, doğa ile insan 

etkileşimine gönderme yapan 
bir ürün grubu tasarlamak 

Yaşayan duvarlı 

durak, aydınlatma 

ve çöp kutusu 
tasarımı 

Yol kenarı 

belirlenen 

otobüs durak 
bölgeleri 

Çevre bilinci, 

sürdürülebilirlik 

Estetik ve çevreye 

katkı 

Ataşehir Siteleşerek bölgesel ayrılmış 

yapı, AVM’ler, yeşil bölge 
yaratma çabası, yoğun trafik 

Gözlem, 

Anket 

AVM yoğun bölge, trafik 

yoğunluğu siteleşen 
yerleşim şekli 

Yaşam şekline ayak uyduran, 

bilgilendirici ve çevreci ürün  

Bölge bilgilerini 

içeren yönlendirici 
kiosk, çevreci 

otopark sistemi 

Otopark 

bölgeleri, 
kiosklar için 

metro ve AVM 

girişleri 

Bilgilendirici, 

çevre dostu 

Yaşam şekline bilgi 

ve yönlendirici katkı 
ve çevre bilinci 

Moda Orta ve üst sınıf semti-

“Modalılar” kavramı, eski 

yerleşim batı kökenli okullar, 
kiliseler, 70’li yıllara kadar 

bürokrat ve sanatçı yerleşimi.  

Gözlem, 

Anket 

Dar sokaklardan oluşan 

yerleşim, çöp kutularının 

dar sokaklarda dağınık ve 
yaya trafiğini engelliyor 

olması, hafta sonu gezi, 

dinlenme ve eğlence 
bölgesi, atık fazlalığı 

Modüler, bulunduğu alana 

göre büyüyüp küçülebilen 

geri dönüşüm üniteleri, 
atıkların ayrıştırılması 

Geri dönüşüm 

sistemi 

Meydan, sokak 

ve parklar 

 Geri dönüşüm Çevrede temiz bir 

düzen oluşturmak ve 

bölgede tüketilen 
atıkları geri 

dönüşüme 

kazandırmak 
 

Moda Eski yerleşim, entelektüel 

boyut, dilenme ve 

sosyalleşme bölgesi, sahil  

Gözlem 

Ürün 

Tarama 

Hafta sonu yoğun olan bu 

bölgede açık mekan 

oturma alanı soru 

Açık mekanda dinlenme 

amaçlı ürün tasarlamak 

Bank tasarımı Yol kenarı, 

sahil bölgesi ve 

parklar 

Estetik kaygı, 

işlevsellik 

Çevreye uyumlu 

dinlenme ve estetik 

şehir 

Beylerbeyi Sahil bölgesinde hobi 

balıkçılığının yapılması 

Gözlem, 

Anket 

Sahilde yaz kış hobi olarak 

balık tutulmasına rağmen 

bunu destekleyici bir yapı 
olmaması, atık fazlalığı 

Balıkçılık hobisini 

desteklemek 

Balıkçı 

ekipmanlarını da 

içinde bulunduran,  
oturma, depolama 

aydınlatma ve çöp 

elemanından oluşan 
kent mobilyası 

Sahil şeridi Destekleyici Bölgenin balıkçılık 

aktivitesini 

desteklemek ve 
özendirmek 

Göztepe Ağırlıklı yerleşim bölgesi, 

bölgede yoğun kullanımlı iki 

park ve alışveriş caddesinin 

bulunması, evcil hayvan 

besleme oranı yüksek olması 

Gözlem, 

Anket 

Sokak hayvanlarının 

parklarda çok fazla oluşu, 

hayvanlar için bırakılan 

yiyeceklerin kirlilik 

yaratması 

İnsanlar ve hayvanlar 

arasındaki ilişkiyi daha 

güvenilir bir ortamda 

sağlamak, hayvanları 

beslemek 

Kısmen kendi 

enerjisini üretebilen 

ve hayvanlara su ve 

yemek sağlayan 

beslenme ve su 
ünitesi ve 

aydınlatma tasarımı 

Parklar Yenilenebilir 

enerji, 

destekleyicilik  

temiz, sağlıklı ve 

düzenli çevre, sokak 

hayvanlarını 

besleme teşviki 

Avcılar Yüksek nüfus, hafta sonu 

sahil bölgesi dinlenme 
etkinliği yoğunluğu 

Gözlem, 

Anket 

İnsanların hafta sonu sahile 

mangal taşıması, çevre 
kirliliği 

Sahildeki piknik faaliyetlerini 

bölgeselleştirmek ve 
yardımcı ünite kurmak 

Açık mekan pişirme 

ünitesi 

Sahil ve yeşil 

alanlar 

Sürdürülebilirlik Temiz çevre, 

davranışı 
yönlendirme 
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Çalışılan projelerden 3 tanesi değerlendirmede örnek olarak verilmiştir. 

Öğrenci: Yasemin Karaduman / Bölge: Pendik /Tasarım: Çekirdek satış ve çöp ünitesi / 

Amaç: Kendi çöplerini insanlara toplatmayı sağlamak/ Kullanılan Yöntem: Edimsel 

koşullanma 

Öğrenci, İstanbul Anadolu yakasında bulunan Pendik semtini seçmiş olup; araştırmalarında 

ağırlıklı olarak bölgede insan davranışlarını ve ket mobilyalarıyla ilişkilerini gözlemlemiştir. 

Sonuç olarak bu bölgenin aşırı nüfus yoğunluğunu, eğitim seviyesinin düşük ve vandalizmin 

yaygın olduğunu, çevre bilincinin ise zayıf olduğu sonucunu çıkarmıştır. Tespitlediği sorunlar 

arasında yere atılan çekirdek çöpleri sorununu ele almış, sorunla ilgili fikir geliştirmesi 

yaparken, çekirdeği yiyen kişinin kendi isteği dışında hiç bir şekilde toplayamayacağından 

yola çıkarak, kişiye zor gelen bir eylemi yaptırmak için edimsel koşullamayı kullanmayı 

tercih etmiştir.  Kişilerin istemedikleri bir eylemi olumlu bir karşı eylem göstererek, istekli bir 

şekilde yapmalarını amaçlamıştır. Tasarlanan ürünün çekirdek satışı yapan, aynı zamanda çöp 

iadesi karşılığında “depozito” mantığında bir miktar para iadesi yapan  “çekirdek satış 

ünitesi” olduğu görülmektedir.  Satış sırasında verilen çöp kabı doldurulup, geri iade edildiği 

zaman kullanıcının ödüllendirilmesi planlanmıştır.  Günümüzde bu sistemin plastik ve cam 

şişe atıklarında kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda sadece geri dönüşüm için değil, bir 

düzen ve sistem oluşturmak için bu yaklaşımlar geliştirilmektedir. Büyük marketlerde 

alışveriş arabalarının bozuk para ile alınıp, kullanıcının işi bittiğinde ancak ürünü kedi sırasına 

yerleştirdiğinde parasını iade almasının altında da aynı yaklaşım bulunmaktadır.   

  

Öğrenci: Erdem Ustaoğlu/ Bölge: Moda /Tasarım: Geri Dönüşüm Sistemi/ Amaç: Temiz 

bir çevre düzeni oluşturmak ve bölgede tüketilen atıkları geri dönüşüme kazandırmak/ 

Kullanılan Yöntem: Modüler-büyüyebilen küçülebilen yapılar ve bilgilendiricilik 

Öğrenci, İstanbul Anadolu yakasında bulunan Moda semtini seçmiş olup, bölge araştırması ve 

yaptığı anketler sonucunda semtin özgün ihtiyaçları gözetilerek; çevrenin daha temiz ve 

düzenli hale gelebilmesi için; kamusal kullanıma yönelik geri dönüşüm sistemi tasarlanmayı 

amaçlanmıştır. Semt incelemelerinde semtin sokaklarının dar olması nedeni ile çevrede 

konumlandırılan çöp kutularının kargaşaya neden olması ile birlikte görsel kirliliğe ve 

çevredeki insan akışına engel olduğunu gözlemlemiştir. Özellikle hafta sonları çevrenin 
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insanlar tarafından kirletildiğini vurgulamış bu nedenlerden dolayı çevrede tüketilen sıvı ve 

kuru gıdaların ambalajlarının geri dönüşümü için semt içinde alan kaplamayan ve belirli 

noktalara sabitlenmiş geri dönüşüm yeraltı sistemi yerleştirmeyi amaçlamıştır. Projenin ilk 

aşamasında Kadıköy Moda’daki sokakların ve ürünün konumlanacağı alanların birbirinden 

farklı olması nedeni ile geri dönüşüm kutularının alanlara göre büyüme, küçülme ve 

bölünmesini gözetmiş, ikinci aşamasında ise çevrede alan kaplamaması için kutunun tek 

merkezden arayüzler (renk, grafik) ile atıkların atılacağı yüzeyler belirlenmiş ve yeraltında 

ayrıştırılması amaçlamıştır. Ayrıca kutunun yanına bir pano konumlandırılması ve bu 

panonun da çevredeki insanları hem ürünün kullanımı hem de çevre hakkında 

bilinçlendirilmesi öngörülmüştür. Projenin Moda’ya katkısını olarak çevrede temiz bir düzen 

oluşturmak ve bölgede tüketilen atıkları geri dönüşüme kazandırmak şeklinde belirlemiştir. 

 

 

  

Öğrenci: Oğuzhan Çıtak/ Bölge: Ataşehir /Tasarım: Yaşayan duvarlı durak, aydınlatma 

ve çöp kutusu tasarımı / Amaç: Bölgenin modern yüzüne uygun, doğa ile insan 

etkileşimine gönderme yapan bir ürün grubu tasarlamak / Kullanılan Yöntem: Çevreci 

uygulamaları kent mobilyası ile birleştirmek. 

Öğrenci Anadolu Yakasında bulunan Ataşehir semtini seçmiş olup, sitelerden oluşan yerleşim 

şekli ile bölgelere ayrılan bir yapıya sahip Ataşehir’in ve AVM bölgesi olması ile yeşil alana 

özen gösterme çabasının öne çıkan kimlik özellikleri olarak değerlendirmiştir. Modern bir 

yapılaşma ve semt sakini-doğa etkileşimi temaları üzerinden devam etmeyi tercih etmiştir.  
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Kent insanın doğaya olan özlemini gidermek ve kentsel yaşam kalitesini yükseltmek için; 

kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırma çabalarının bir önerisi olarak sunulan, 

“yaşayan duvarlar” ya da “dikey bahçeler” uygulamalarını kentin modern yüzüne uygun 

biçimsel nitelik kazandırmayı amaçladığı otobüs durağında kullanmıştır. Kart okutarak 

yaşayan duvarı sulayan kullanıcının otobüse tek seferlik ücretsiz binmesini yöntem olarak 

kurgulayan öğrenci, yeşil rengi aydınlatma elemanı ve çöp kutusunda da kullanmıştır.  

 

 

“Kentsel Kimlik Çerçevesinde Kamusal Kullanıma Açık Ürün Tasarımı (Kent Mobilyaları 

Tasarımı)” konulu proje çalışmasında semt tercihi – kimlik tespiti ve problem tespitleri 

öğrencilere bırakılan bu çalışmaya genel olarak ele alındığında; 

1. Öğrencilerin ele aldıkları semtlerin kendilerine özgü farklı sorunları olsa da genel olarak 

çoğunda bulgularında “davranışsal tutum değişikliği ihtiyacı”, “çevre kirliliği”, “geri 

dönüşüm”, “yenilenebilir enerji” ve “doğa kaygısı”nın ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 

2. Öğrenciler ürün tasarlamaya yönelik hedeflerinde “kent” ile “ürün” etkileşimini planlarken 

kendi gözlem ve anketlerinden yola çıkmışlardır.  

3. Çevre ile etkileşim genel bakış açısında, öğrencilerin tasarımlarında kısmi olarak kentin 

özgün kimliği ile ürün biçiminde bağdaştırmada sorun yaşandığı gözlemlenmektedir. 

 

 SONUÇ  

Yapılan çalışma, kent merkezlerinde, çevre değerlerine, kent yaşamına ve kentsel kimliğe 

tasarım öğrencilerinin yaklaşımlarını inceleyerek, öncelikle İstanbul, Anadolu yakasında, 

kentsel açıdan gözlenen temel sorunları belirlemektir. Daha sonra, öğrencilerin tasarım 

eğitimi ile bu alanlarda çözüm üretmeye yönelik nasıl araçlardan yararlandıkları ve ürün 

geliştirdikleri örnek proje ödevleri üzerinden incelenmiştir.  
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İncelenen dokuz çalışmadan sekizi İstanbul Anadolu yakasından, biri de Avrupa yakasından 

seçilmiştir. Öğrencilerin seçtikleri alanlar, yaşadıkları ya da hafta sonu daha çok vakit 

geçirdikleri için tanıyıp, seçmeyi tercih ettikleri semtler olarak belirlenmiştir. Proje 

semtlerinden Moda ve Beylerbeyi tarihi kentsel özellikleri ve kıyı yerleşimi olan, hafta sonları 

yoğun olarak vakit geçirilen hareketli kentsel alanlar arasındadır. Göztepe, Kartal ve Pendik 

daha çok Anadolu yakasının eski konut yerleşim alanları olarak bilinmektedir. Bu üç semtin 

eski olması, kendine özgü merkezi iş alanlarının ve komşuluk ilişkilerinin, semt parklarının 

oluşmasına neden olmuştur. Ataşehir ve Avcılar, toplu konut, dışa kapalı konut yerleşimleri, 

AVM’ler gibi yüksek ve yoğun yapılar ve geniş otoyollarla çevrili bir konut dokusu 

oluşturmuştur. Kentsel deneyim ve komşuluk ilişkileri gibi yaşam kültürünün zayıf olduğu, 

bu semtlerde yaşayanların genellikle bu semtler yerine, hafta sonlarını boş zamanlarını, tarihi 

ve rekreasyonel kent merkezlerinde geçirmeyi tercih ettikleri yerleşim alanlarıdır.  

Projelerin içerik ve yaklaşımına ilişkin analitik inceleme, öğrencilerin bütün bu semtlerde 

farklı içerikleri de olsa temel olarak çevre konusunda problemlerin oluştuğuna ve ürün 

geliştirirken, geri dönüşüm temasının özellikle tercih edildiği görülmüştür. Çevreye ilişkin 

konuların öne çıkmasının, bunun yanında kent kimliği, kent estetiği gibi konuların proje 

temalarında fazla yer alamamasının iki nedeni olduğu düşünülmektedir. Birincisi, endüstri 

ürünleri tasarımı öğrencilerinin, eğitim süreçlerinde, çevre ve sürdürülebilirlik alanında daha 

yoğun bilgilenme yaşamaları ve mimarlık ve kent planlama öğrencileri kadar, kentlerin 

tarihsel özelliklerine eğitim süreçlerinde fazla yoğunlaşmaması olabilir. Ama ikinci ve daha 

belirleyici etkenin, İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecinin, çevre kirliliği, iş kazaları, gürültü 

gibi yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen özelliklerinin, kentsel mekanda odak sorun 

olarak hissedilmesi olduğu düşünülmektedir.  

Çalışma içinde seçilerek detaylı incelenen projelerin temalarında çevre bilincini kazandırma 

ve insanların çevreyi temiz bırakma konusunda bilinçlenmesi, tutum ve davranışlarını 

değiştirecek yaratıcı tasarımlar ile edimsel koşullanma davranış modeli geliştirme konusu ön 

plana çıkmıştır. Bunlarla birlikte, temiz çevre düzeni oluşturacak ve geri dönüşüme yönelik 

ürün tasarlamak, doğa ve insan etkileşimine uyumlu ürün tasarlamak gibi konular da ele 

alınmıştır. Her birinde yenilikçi, kullanıcı, kent ve ürün arasında iletişim kurmaya yönelik 

hedefler saptanmıştır. İnteraktif tasarım ürünleri, kullanıcıların çevre ve kentsel açık alanların 

temizliği konusunda bilinçlenmesini sağlarken, bu aktivitelerin kentsel yaşamın daha güzel 

geçmesini sağlayan psikolojik etkileri de bulunmaktadır. Sonuç olarak, keşif çalışması 

özelliği gösteren araştırma, İstanbul’da kentsel dönüşüm süreci ve yoğun kentleşmenin 

sonucu olarak, toplumsal yapıda çevre bilincinin gelişmediği bir alanda, çevre sorunlarına 

odaklanılmasının önemi öğrencileri tarafından vurgulanmıştır. Bu çalışmalar yaşam alanlarına 

ve kullanıcı alışkanlıklarına eleştirel bakış açısı ve kullanıcıların tutumunu değiştirecek, çevre 

bilinci kazandıracak tasarımın yönlendirici etkisi üzerine belirli bir bakış açısını 

göstermektedir. Tasarımın davranış kalıplarını değiştirmedeki etkisi vurgulanmıştır. 

Sürdürülebilir topluluklar, çevre bilinci lehine davranış kalıplarının oturması ile mümkündür.  
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İleride bu alanda çalışmalar yaparken, kent plancısı, mimar, tasarımcı, sosyolog, çevre 

bilimci, kent tarihçisi gibi farklı uzmanlık alanlarına sahip öğrenci ve akademisyenlerin atölye 

çalışmaları düzenlenmesi yenilikçi çözümlerin çok kapsamlı üretimi için fırsatlar yaratabilir. 

Bu süreçte yerel yönetimlerin de teşvik edici etkisi önem taşımaktadır. 
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ÖZET: Belediyeler yaptıkları etkinliklerin tanıtımına ve sonuçlarına yönelik kamuoyu araştırmalarına 

oldukça önem vermektedir. Belediyeler halk ile kurdukları katılımcı iletişim sürecinde web sitelerini 

geliştirirken, sosyal medya araçlarını kullanmaya başlamıştır. Çeşitli televizyon kanallarında belediye 

yöneticileri etkinliklerini anlatmaktadır. Belediyelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimleri 

günümüzde sosyal medya departmanları, çözüm masaları, yerel gazeteler, çağrı merkezleri gibi çeşitli 

yenilikçi uygulamalara hız kazandırmaktadır. Belediyelerin Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarından 

itibaren Yerel Gündem 21 sürecini başlatmaları, buna bağlı olarak kurulan kent konseyleri yerel 

yönetimlerde katılımcı ve çevreye duyarlı etkinliklerin gelişmesine yol açmıştır. Yerel yönetimler, 

üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, çevre konusunda, eğitim kurumlarında 

bilinçlendirme eğitimleri vermekte, geri dönüşüm kutularının kullanımını yaygınlaştırıcı projeler 

üretmekte ve iklim değişikliği, yenilenebilir enerji gibi güncel çevre konularına ilişkin panel, 

sempozyum gibi etkinlikler düzenlemektedir. Belediyelerin çevreye ilişkin en yaygın faaliyetlerinin 

arasında Çevre Haftası Etkinlikleri gelmektedir. Çevre Haftası kapsamında, kültürel ve sportif 

faaliyetler, organik ürünlerinin satışı, yürüyüş, koşu, bisiklet kullanımı gibi sağlıklı yaşam ve sağlıklı 

çevre bileşenlerini güçlendirici etkinlikler yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, belediyelerin Çevre 

Haftası Etkinliklerini tanıtmak için halkla ilişkiler aracı olarak web haberlerini incelenerek, 

belediyelerin çevre etkinliklerini ifade etme şekillerini değerlendirmektir. Bu yaklaşımla, İstanbul’daki 

39 ilçe belediyesinin web sitelerinde yayınladığı Çevre Haftası Etkinliklerine ilişkin haberler 

üzerinden içerik analizi yöntemi ile araştırma yapılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Çevre Haftası Etkinlikleri, İstanbul ilçe belediyeleri, halkla ilişkiler, içerik 

analizi, Yerel Gündem 21 

ANALYSING WEB NEWS WHICH MUNICIPALITIES USE AS A PUBLIC RELATIONS 

TOOL FOR ENVRIONMENT WEEK BY CONTENT ANALYSIS METHOD 

ABSTRACT: Municipalities pay great attention to public opinion research about the publicity and the 

results of the events that they organize. Municipalities develop their own web-sites during the 

participative communication process with the public and start to use social-media tools. Directors of 

municipalities tell their events on various TV channels. Today, Public Relations and Publicity Units of 

municipalities accelerate the innovative implementations such as social-media departments, help 

mailto:shbostanci@nku.edu.tr
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desks, local newspapers, and call centers. The process of Local Agenda 21 which municipalities 

initiated since the end of the 1990s in Turkey and accordingly the establishment of city councils led 

the participative and environment-friendly events to develop. Local governments provide training on 

environment in order to raise the awareness in educational institutions in collaboration with 

universities and non-governmental organizations, develop projects in order to extend the usage of 

recycle bins, and organize panel discussions, symposiums on current environment issues such as 

climate change and renewable energy. One of the most common organizations of municipalities is 

Environment Week Organizations. As part of Environment Week, cultural and sportive activities are 

conducted, organic products are sold; events that help strengthening a healthy environment such as 

walking, running and cycling are organized. The aim of this study is to evaluate how municipalities 

express environment organizations by examining the web news that municipalities use as a public 

relations tool in order to publicize Environment Week Organizations. With this approach, content 

analysis will be used as a research method through analyzing the web-site news on Environment Week 

published by 39 district municipalities in Istanbul.  

Key Words: Environment Week Organizations, district municipalities in Istanbul, public relations, 

content analysis, Local Agenda 21 

GİRİŞ  

Belediyeler seçmenleri ile en çok iletişim halinde bulunan yönetim birimleri olarak, seçim 

süreçlerinde ve seçildikten sonra halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarına oldukça önem 

vermektedir. Günümüzde belediyelerin en etkin iletişim araçlarından biri resmi web 

siteleridir. Web siteleri bir yandan vatandaşların belediye ile ilgili işlemlerden (imar durumu, 

meclis kararları, sağlık hizmetleri vb.) bir yandan da ilçesindeki projelerden, etkinliklerden 

haberdar olmalarını sağlamaktadır. Belediyeler yaptıkları etkinlikleri web siteleri, afişler, 

yerel basın ve sosyal medya araçları ile duyurmaya çalışırken diğer belediyelerin bu 

alanlardaki faaliyetlerini de takip etmektedir. Belediyelerin temsil ettikleri siyasi görüşe ve 

seçim bölgelerinin sosyo-kültürel yapısına göre etkinlikleri yoğunlaştırdıkları alanlar ve 

etkinliklerini tanıtımda kullandıkları söylem ve içerikleri değişim göstermektedir. Web 

sitelerini de içeren yeni iletişim teknolojilerinin belediyeler için en büyük avantajı yaptıkları 

faaliyetlerin halka ne şekilde hitap edebildiğini ölçümleme için somut veriler sunmasıdır.  

Belediyeler dini ve milli bayramlar, anneler günü, sağlık haftası gibi toplumu ilgilendiren 

ortak konularda ve kiraz festivali, bal festivali gibi yöreyi ilgilendiren konularda şölen, 

festival, kutlama, gösteri, yürüyüş ve koşu gibi etkinlikler düzenlemektedir. 1972 yılından 

beri Birleşmiş Milletler çevre ve sürdürülebilirlik üzerine mega konferansların 

gerçekleştirmektedir. 1972 yılında “Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Bildirgesinin” 

hazırlandığı, Stockholm’de gerçekleşen konferansın 5 Haziran günü başlaması nedeniyle söz 

konusu gün “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiş ve kutlanmaya başlanmıştır. 

“Konferans’ta sunulan Çevre Bildirgesi’nde, “çevrenin taşıma kapasitesine dikkat çeken, 

kaynak kullanımında kuşaklararası hakkaniyeti gözeten, ekonomik ve sosyal gelişmenin çevre 

ile bağlantısını kuran ve kalkınma ile çevrenin birlikteliğini vurgulayan ilkeler”, 

sürdürülebilirlik düşüncesinin temel dayanaklarını ortaya koymuştur” (Kaypak, 2011: 23). 

Dünya Çevre Günü ve Stockholm Çevre Konferansı çevre sorunları konusunda dikkatleri 

üzerine çekerek, kentlerin daha iyi çevre kalitesine sahip, “yeşil standartlar” olarak 

günümüzde kabul edilen standartlara uygun yerleşimler olabilmeleri için ilk adımları atmıştır 
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(Lockwood, 2006). Bu süreci takip eden dönemlerde, özellikle 1992’de Rio kentinde 

Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen Yeryüzü Zirvesi’nde kabul edilen Ulusal 

Gündem 21 ve yerel yönetim ölçeğinde Yerel Gündem 21 süreçleri, 21. yüzyılda 

sürdürülebilir yerel yönetim anlayışının yaygınlaşmasına olanak vermiş ve Türkiye dahil 

belediyelerde çevre üzerine proje, etkinlik ve katılımcı faaliyetlerin yürütülmesi hız 

kazanmıştır. Bu ortamda özellikle büyükşehirlerdeki ilçelerde belediyeler kimi zaman 5 

Haziran’da Dünya Çevre Gününü kimi zamanda 2-7 Haziran tarihleri arasında Dünya Çevre 

Gününe bağlı olarak Çevre Haftasını çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır.  

Çevre etkinlikleri ile birlikte, belediye sınırları içinde yaşayan bireyler, yerel yönetimlerin 

faaliyetlerini gözlemleme ve bu faaliyetlere katılma sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bir 

paydaş olarak bireylerin desteğini almak belediyeler için oldukça önemlidir. Belediyelerin 

çevreye yönelik her faaliyetinin esasen doğrudan veya dolaylı olarak sağlıkla ilişkili olduğu 

düşünülürse, bu çevre faaliyetlerinin sağlıkla ilişkisi gözden kaçırılmamalıdır. Sağlıklı çevre 

faaliyetleri sağlıklı toplumun inşası için olmazsa olmaz kuraldır. Elbette belediyeler, 

yaptıkları her faaliyette toplumun sağlığını gözetmek durumundadır, ancak çevre sağlığı 

uygulamaları tek başına bir kurumun ya da bir sektörün katılımıyla gerçekleşemez. Bu 

nedenle toplumda yaşayan bireylerin temel çevre sağlığını korumaya yönelik faaliyetleri 

bilmesi ve kişisel farkındalığın yükseltilmesi belediyelerin çevre sağlığına yönelik 

sorumluluğunun da bu şekilde paydaşlarca desteklenmesi önemlidir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, yapılan faaliyetlerin farklı kanallarla halka tanıtılması, bu farkındalığın 

yaratılması için çok önemli bir adımdır.    

Bu çalışma genel olarak çevre konusunda belediyelerin birbirine benzer faaliyetler 

yürüttükleri Dünya Çevre Günü ya da Çevre Haftası Etkinlikleri olarak adlandırdıkları 

faaliyetleri çevre ve halk sağlığına katkıları açısından inceleyerek, belediyelerin çevre 

konusuna yaklaşımlarını değerlendirmektedir. Belediyeler çevre alanında; kent konseylerinin 

çevre faaliyetleri, geri dönüşüm çalışmaları, atık toplamada çevreci yaklaşımlar, çevre ve halk 

sağlığı seminerleri gibi çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Fakat Türkiye’deki belediyelerin 

geneli göz önünde bulundurulduğunda bu faaliyetlerin yeteri kadar ortak ve etkin olmadığı 

görülmektedir. Çalışmada bu yaklaşımla hedeflenen, İstanbul’daki ilçe belediyeleri örneklemi 

üzerinden, belediyelerin Çevre Günü/Haftası Etkinlikleri halkla ilişkiler aracı olarak ne derece 

kullandıklarını saptamaktır. Bu doğrultuda bu keşifsel çalışmada İstanbul’daki ilçe 

belediyelerinin web sitelerindeki haberler üzerinden bir içerik analizi yapılmıştır.       

 

 

 

1. BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK WEB SİTESİ 

KULLANIMI 
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Halkla ilişkiler, örgütsel ilişkilerin ve itibarın yönetiminden sorumlu alandır ve kriz yönetimi, 

kamu işleri, kurumsal iletişim, paydaş ilişkileri, risk iletişimi ve kurumsal sosyal sorumluluk 

gibi birçok alt başlığı bulunmaktadır. Halkla ilişkiler, kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinde 

büyüklü küçüklü çok farklı türde organizasyonlar namına faaliyet gösterir. Halkla ilişkiler 

uygulamacıları hem örgüt kültürleri arasında hem de çok kültürlü çevrelerde kültürlerarası bir 

rol oynamaktadır. Toplumsal değişim ve direnç konularında da büyük önemi olan halkla 

ilişkiler kamu iletişim süreçlerinde de görünen ve görünmeyen roller oynamaktadır. Kamusal 

söylemleri şekillendirmede yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile ilişkiler ve 

onları etkileme yeterliliği hayati öneme sahiptir. Kurumların politik, ekonomik ve kültürel güç 

boyutları medyaya erişimlerini kolaylaştırır (L'Etang, 2009: 609). Grunig (2009: 2) halkla 

ilişkilerin temel prensiplerini şu şekilde özetlemektedir:  

 Halkla ilişkilerde yetkilendirme: Organizasyondaki baş iletişim sorumlusu, kararları 

veren üst düzey yöneticiler birleşmesinin bir parçasıdır ve iletişim kararlarında 

kendisine yetki devri yapılmalıdır.  

 Bütünleşik iletişim fonksiyonu: Mükemmel organizasyonlar tüm halkla ilişkiler 

fonksiyonlarını tek bir departmanda entegre eder veya farklı iletişim faaliyetleri için 

sorumlu departmanları koordine eden mekanizmaları vardır.   

 Ayrı bir yönetim fonksiyonu: Birçok organizasyon halkla ilişkileri pazarlama ve 

insan kaynakları gibi diğer departmanlar için destekleyici bir araç olarak görmektedir. 

Ancak doğru olan ayrı bir halkla ilişkiler departmanı kurmaktır.  

 Stratejik bir yönetici başkanlığı: Uzmanlar günlük iletişim faaliyetlerini 

gerçekleştirmek için gereklidir. Ancak mükemmel halkla ilişkiler birimlerinin en 

azından bir üst düzey yöneticisi vardır.  

 Stratejik yönetimin kapsamında olmak: Halkla ilişkiler hem iç hem dış çevre ile 

iletişim kurmak için programlar geliştirir. Organizasyonun kararlarından ve 

davranışlarından etkilenebilecek bu stratejik gruplar, kararlar alınmadan önce ve 

alındıktan sonra seslerini duyurmak isterler ve bunu hak ederler.  

 İki yönlü ve simetrik iletişim: İki yönlü ve simetrik halkla ilişkiler araştırmayı, 

dinlemeyi ve diyalogu kullanarak çatışmaları yönetmek ve ilişkileri 

güçlendirmektedir. 

 Çeşitlilik: Etkin organizasyonlar çevrelerindeki çeşitlilik arttığında halkla ilişkiler 

fonksiyonlarındaki çeşitliliği de arttırır. Mükemmel halkla ilişkiler departmanlarında 

hem kadınlar hem erkekler her rolde görev alırlar ve ayrıca farklı ırksal, etnik ve 

kültürel kökenli çalışanlara yer verilir.  

 Etik: Halkla ilişkiler departmanlarında etik uygulamalar çok önemlidir ve örgütsel 

karar ve davranışlarda etik ve sosyal açıdan sorumlu olmak teşvik edilir. 

Halkla ilişkiler, iletişim olgusunun örgütsel düzeyde gerçekleşmesini sağlamaktadır. Geniş 

kitlelerle iletişim kurma ihtiyacındaki organizasyonlar için kitle iletişim araçları ve yeni 

medya araçları son derece önemlidir. Geleneksel kitle iletişim araçlarının kullanımı halkla 

ilişkilerin gelişmesinde çok büyük rol oynamıştır. Bilgi teknolojilerinin ve internetin 
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yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan birçok yeni medya aracı halkla ilişkiler 

uygulamalarında önemli bir değişim yaratmıştır. Böylece organizasyonlar halkla ilişkiler 

faaliyetlerinde çok etkili ve etkileşimli bir kitle iletişim aracına sahip olmuşlardır (Yağmurlu, 

2013: 96).  

Kamu kurumlarında çalışan iletişim uzmanları genellikle bu kurumlar için iletişim stratejileri 

geliştirmenin işletmeler veya sivil toplum kuruluşlar için geliştirmekten farklı olduğunu ifade 

etmektedirler. Aslında halkla ilişkilerin genel prensipleri tüm organizasyonlar için aynıdır, 

ancak prensiplerin uygulanması gereken spesifik koşullar farklıdır. Kamu sektöründe 

politikalar, kamu malları, yasal kısıtlamalar, iletişimin değer düşümü, zayıf kamu algıları,  

profesyonel gelişmenin geri kalmışlığı, güç rolleri, haber yayın organlarının rolleri ve onlarla 

ilişkiler ile hükümetin iletişim amacına ilişkin sorular ve kamu kurumunun performansı halkla 

ilişkilerde fırsat veya tehdit haline gelebilir. Bunların yanı sıra çağımızda tüm dünyada 

vatandaşların hükümetlere ilişkin güvensizliğinin artması kamu kurumlarında etkin halkla 

ilişkiler için şeffaflığı zorunlu hale getirmektedir. Kamu ile iletişimin en önemli parçası açık, 

dürüst ve güncel bir şekilde iletişim kurmak ve bilgiyi manipüle etmemektir. Bu bağlamda 

yeni iletişim teknolojilerinden yararlanmak adeta bir zorunluluk haline gelmiştir (Graham ve 

Avery, 2013: 5). Nitekim günümüzde halkla ilişkilerde yeni iletişim teknolojileri sıkça 

kullanılmaktadır. Bu sayede hedef kitlelerle kurulan iletişimin niteliğine büyük katkılar 

sağlanmaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin, halkla ilişkiler alanına sağladığı avantajlar 

arasında tüm dünya insanlarına ulaşabilme, hedef kitle ile etkileşimli iletişim, zaman ve yer 

sınırlamasının bulunmaması, düşük erişim maliyeti, geri bildirimin kolay ve çabuk olması 

bulunmaktadır (Kalender ve Tarhan, 2009: 18). 

Belediyelerin halkla ilişkiler birimleri, yeni iletişim teknolojileri sayesinde hedef kitlelerine 

daha yakın olabilmekte ve onlara doğrudan aracı olmaksızın erişebilmektedir. Web sayfaları 

aracılığıyla, SMS göndererek veya sosyal medyayı kullanılarak gerçekleştirdikleri bir takım 

faaliyetler, alınan kararlar ve bazı etkinlikler konusunda hedef kitlelerini haberdar 

etmektedirler. Başlangıçta sadece bilgi vermeye odaklanan ve hedef kitlelerden istek, 

beklenti, öneri ve şikayet geri bildirimleri almaktan yoksun olan belediye web sayfalarına e-

posta özelliğinin ve sosyal medya iletişim bilgilerinin eklenmesiyle iki yönlü ve etkileşimli 

bir iletişim biçimi mümkün hale gelmiştir (Tarhan, 2012: 97). Karar ve yürütme organlarının 

yerel halkın seçimi ile oluşturulması ve yerel halka en yakın yönetsel birimler olmaları 

nedenleriyle belediyeler için halkla ilişkiler çok büyük öneme sahiptir. Etkin işleyen bir yerel 

yönetim-vatandaş iletişim ve etkileşiminin sağlanmasında ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

halkla ilişkiler birimi kritik bir rol oynamaktadır. Bu birimin önderlik edeceği etkin iletişim 

sistemleri, demokrasi tarafından vatandaşlar için yaratılan fırsatlarla ilgili vatandaşların etkili 

bir şekilde bilgilendirilmesini ve yönetime katılmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla her 

belediye bir iletişim stratejisine ve planına sahip olmak ve bunları hayata geçirmek zorundadır 

(Kalkan ve Alparslan, 2009: 29-30). 
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Web teknolojileri belediyelere performans yönetimi, halkla ilişkiler, katılımcı yönetim, 

toplumsal sorumluluk ve e-iş/hizmet/ticaret alanlarında yeni fırsatlar sunduğu için 

belediyelerin tamamına yakını kendi resmi web sitesini kurmuştur (Acılar, 2012: 126). 

Belediyeler web sitelerinde halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma fonksiyonlarını içinde 

barındıran çalışmalar yapmakta ve bu amaçla çeşitli yöntemler kullanmaktadırlar. Özüpek 

(2010: 201-202) bu yöntemleri Tablo 1’de görüldüğü şekilde özetlemektedir. Güncel bir 

şekilde bu bilgilere web sitelerinde yer veren ve bu bilgileri çeşitli görsel ve işitsel öğelerle 

destekleyen belediyelerin web sitelerini etkin bir halkla ilişkiler aracı olarak kullandıklarından 

söz etmek mümkündür. 

Tablo1. Halkla İlişkilerin Tanıma ve Tanıtma Fonksiyonlarının Belediye Web 

Sitelerinde Kullanım Yöntemleri 

TANIMA TANITMA 

Belediyeye erişimi sağlayacak telefon-faks 

numaraları ve e-posta adresleri 

Belediye yönetimine ilişkin tanıtım 

Başkana mesaj Yapılan hizmetlerin duyurulması 

İstek ve şikayet hattı Sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında verilen bilgiler 

Bilgi edinme Belediye Meclisi kararları 

Anketler Belediye bünyesindeki müdürlüklerin işleviyle ilgili 

tanıtımlar 

 Belediye ile ilgili kurumsal haberler 

 Belediyenin bulunduğu ilin ve/veya ilçenin kültürel 

ya da turistik değerleriyle ilgili bilgiler 

 Belediye Başkanı ile ilgili bilgiler 

Kaynak: Özüpek, M. N. (2010). Belediyelerin halkla ilişkiler çalışmalarında internet kullanımı: Büyükşehir 

belediyeleri web siteleri üzerine uygulamalı bir çalışma, Selçuk İletişim, 6(3), 196-205. 

E-devlet, vatandaş katılımını ve memnuniyetini arttırmak için vatandaşın devlet bilgilerine, 

hizmetlerine ve uzmanlığına erişimini geliştiren İnternet bazlı bir faaliyettir. E-devlet 

uygulamaları gelişmiş, maliyet etkin ve verimli hizmet ve bilgi aktarımı yoluyla vatandaş ile 

kamu sektörü arasındaki ilişkiyi geliştirerek devlete kalıcı bir bağlılık sağlar (Moon, 2002: 

425). Yeni iletişim teknolojilerinden yararlanma olanakları giderek arttıran belediyelerin artık, 

e-devletin bir yansıması olan, “e-belediyeleşme” sürecinde olduklarından söz edilmektedir. 

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne göre (aktaran Pektaş, 2011: 71-72) belediyelerde, 

“e-belediyeleşme” süreci üç aşamada gerçekleşmektedir. Aşağıda açıklanan bu aşamaların her 

birinde belediyelerde web sitelerinin etkin kullanımı gerekmektedir: 

 Tek yönlü bilgi verme: Belediyeden vatandaşa doğru tek yönlü genel bilgi ve hizmet 

sunumunu ifade eder. Örneğin, belediyenin web sitesi aracılığıyla sunduğu basın 

bültenleri, duyurular, faaliyet raporları gibi. Vatandaş ihtiyaç ve beklentilerinden uzak, 

yetersiz, güncel olmayan, anlaşılmayan veya işe yaramayan nitelikte bilgilerin 

sunulmamasına dikkat edilmelidir. 
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 Karşılıklı iletişim: Belediyenin bilgiyi kişinin ihtiyaç ve taleplerine göre 

kişiselleştirilmiş olarak sunmasıdır. Örneğin, web sitesi üzerinden abone numarası 

belirterek su faturası borcu öğrenme, belediye otobüsüyle bir yerden bir yere nasıl 

gidileceğini sorgulama, semt adı vererek o semtteki belediyeye ait spor tesislerini 

öğrenme gibi hizmetler, web sitesi üzerinden yaptığı anketlere katılma, e-posta 

gönderme gibi uygulamalar. 

 Çevrimiçi işlem: Çevrimiçi işlem, kamu hizmetlerine yönelik işlemlerin, vatandaşa 

ilişkin bazı yükümlülüklerin ve karşılıklı etkileşimin web sitesi üzerinden 

yapılmasıdır. Örneğin, kredi kartı ile çevre temizlik vergisi ödeme, belediye 

ihalelerine katılma, su ve doğalgaz aboneliği sözleşmesi yapma, belediye spor tesisine 

kayıt veya rezervasyon yapma, video konferans, çevrimiçi buluşma-görüşme-tartışma, 

sohbet odaları, iki yönlü haberleşme grupları.  

Günümüzde artık kentlinin yaşadığı kenti yönetmesi için karar organlarının halk tarafından 

seçilmiş olması yeterli görünmemektedir. Belediye başkanlarının kullandıkları çoğu iletişim 

yönteminin de gerçek, katılımcı ve kurumsallaşmış bir halkla ilişkiler modeli oluşturmaya 

yetmediği açıktır. Artık kentliler yapılan işlerin niteliğinden ve dağılımından memnun olmak, 

kararları etkileyebilmek, katkıda bulunduğu duygusunu taşımak ve kendi kentini her zaman 

yaşanabilir bir yer olarak görmek istemektedirler. Bunun için siyasal ve yönetsel duyarlılığı 

dengeleyen bir halkla ilişkiler uygulamasının, değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde yeni 

katılım kanallarının ve alternatif halkla ilişkiler metotlarının geliştirilmesi ve uygulamaya 

dönüştürülmesi gerekmektedir (Bulut, 2000: 55). Sezgin (2011: 97-99) belediye halkla 

ilişkilerinde ortaya çıkan sorunları dört ana başlıkta şu şekilde yorumlamaktadır:  

 Basınla ilişkilerin halkla ilişkiler olarak algılanması: Belediyelerde halkla ilişkiler 

birimlerinin adı genellikle “Basın ve Halkla İlişkiler” şeklindedir ve ağırlıklı olarak 

basınla ilgili işler yürütülmektedir. Bazı belediye başkanları basınla iyi ilişkiler 

kurulmasını halkla ilişkiler açısından yeterli gördüklerinden diğer hakla ilişkiler 

konularını ihmal etmektedir. Hatta bazı belediyeler halkla ilişkiler çalışmalarından da 

sorumlu olmak üzere sadece “Basın Müşavirliği” ya da “Basın Bürosu”nu 

görevlendirmektedir.  

 Halkla ilişkilerin siyasal amaçlar için araç olarak görülmesi: Halkla ilişkiler 

programları ve etkinlikleri sadece siyasal niyetlerle kullanıldığında halkla ilişkiler 

faaliyetleri asıl amacından sapacaktır. Belediyelerin halkla ilişkiler programlarının 

amacı belediye ile halk arasında sağlıklı ilişki kurarak belediyeden yana katılımcı 

kamuoyu oluşturmak olmalıdır. 

 Halkla ilişkilerin protokol olarak algılanması: Belediyelerde halkla ilişkiler 

biriminin bilimsel ve toplumsal içerikli toplantıların, fuar, sergi, bayramlar, özel 

günler, kutlamalar ve yurt içi, yurtdışı ziyaretçilerle ilgili etkinliklerin planlanması ve 

uygulanması gibi görevleri vardır. Ancak halkla ilişkiler sadece bu görevleri yürütüp 

diğer faaliyetleri ihmal ederse belediye çalışmalarında ve imajında problemler 

çıkabilir.  
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 Kamu görevlisinin halkla ilişkilere bakış açısı: Belediye çalışanları dâhil olmak 

üzere kamu görevlileri hakkında toplumda olumsuz görüşler bulunabilir. Kamu 

görevlilerin ellerindeki gücü ve yetkiyi kullanırken vatandaşlarla sağlıklı ilişkiler 

geliştirmeleri son derece önemlidir. Ancak uygulamada vatandaşa verilen değer, 

gösterilen saygı, sevgi, duyarlılık ve sorumluluk duyguları bakımından çok önemli 

sorunlar vardır. Bu durum yerel yönetimle halk arasında iyi ilişkiler kurulması 

yönündeki en büyük engellerden biri olmaktadır. 

1990’larda ve 2000’lerin başında halkla ilişkiler biliminde İnternet teknolojilerinin 

kullanılmaya başlanması ile birçok araştırmacı dikkatlerini halkla ilişkiler çabalarının önemli 

bir amacı olan ilişkisel çıktılara çevirmişlerdir. Ayrıca bu araştırmacılar organizasyon ve 

halka arasındaki ilişkileri oluşturma ve sürdürmede iletişimin önemini vurgulamışlardır. 

İnternet ve halkla ilişkiler üzerine ilk çalışmaların çoğu, büyük ve kar amaçlı şirketlerin web 

sayfalarının içerik analizi ile incelenmesine yönelik olmuştur. Diğerleri ise şirketlerin, 

hükümet kurumlarının ve akademik kurumların medya ilişkileri için interneti nasıl 

kullandıklarını araştırmışlardır. Halkla ilişkiler biliminde kesişen bir trend ise İnternet 

uygulamalarını aktivistler ve kar amaçsız kuruluşlar için incelemektir (Kelleher, 2009: 172-

173). Karkin ve Janssen (2014: 355-357) Türkiye’deki yerel yönetimlerin web sitelerini 

inceledikleri çalışmalarında web sitelerinin analizi için değerlendirme kriterleri 

geliştirmişlerdir. Aşağıda bu kriterler listelenmektedir: 

 İçerik: Web sitesinde çeşitli kullanıcı grupların farklı ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre 

kategorize edilmiş bilgilere yer verilmelidir. Böyle farklı beklentileri olan vatandaşlar, 

turistler ve diğer gruplar aradıklarına hızlıca ulaşabilecektir. 

 Kullanışlılık: Web sitesi kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Kullanışlı bir 

web sitesi yerel yöneticiler için iki tür fayda yaratır. Birincisi, bölgeye yerleşme 

potansiyeli olanlara bir teşvik yaratır. İkincisi, kullanıcıların e-devlete güvenleri 

gelişir. Web sitesinin kullanışlılığı, bu amaçla tasarlanmış bazı yazılım araçları 

yoluyla analiz edilebilir. 

 Kalite: Web sitesinin hizmet kalitesi kullanıcı memnuniyet düzeyini belirler. Web 

sitesinde hatalı linklerin olmaması, sık güncelleme yapılması, görsel bileşenlere yer 

verilmesi, hatasız işlem yapılabilmesi ve web sitesinin düzeni kaliteyi geliştirmekte ve 

dolayısıyla kullanıcı memnuniyetini arttırmaktadır. 

 Erişebilirlik: Fiziksel, motor veya algısal engellere sahip kullanıcılar da diğer 

kullanıcılar gibi web sitelerine sorunsuzca erişebilmelidir. Vatandaşlara eşit 

davranmak zorunda olan devlet kurumları için bu durum çok daha fazla önemlidir. 

 Vatandaş katılımı: Web siteleri kamu hizmetlerini geliştirmek için vatandaş 

önerilerini toplayan araçlara, vatandaş memnuniyet anketlerine, belediye meclisi 

toplantıları veya kamu ihale prosedürleri için canlı yayınlara veya belediye başkanının 

veya meclis üyelerinin doğrudan iletişim adreslerine sahipse vatandaş katılımına yer 

veriyor demektir.  
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 Şeffaflık: Halkın güvenini kazanmak ve belediyenin meşruluğunu sürdürmek için 

şeffaflık çok önemlidir. Eğer web sitesi üzerinden canlı meclis toplantılarını ve 

finansal ihaleleri de içerecek şekilde belgelerin etkin dağıtımı veya vatandaş için 

faydalı bilgilerin açığa çıkarılması sağlanırsa web sitesinde şeffaflık olduğundan söz 

edilebilir.  

 Cevap verme yeteneği: E-posta, tweet, mesajlaşma veya diğer araçlarla kullanıcı ve 

belediye arasındaki etkileşimin hızını ifade etmektedir. Demokratik yönetimlerin 

temel değeri olan cevap verme yeteneği hükümetin veya yerel yönetimlerin 

vatandaşların isteklerine cevap vermesi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bir ilişki 

geliştirme mekanizması olarak kullanılan web siteleri sayesinde belediyeler de 

paydaşlar ile kontrollü ve esnek bir etkileşim yaratabilir.  

 Diyalog: Kurumsal bir e-posta adresinin varlığı, vatandaşların şikayet ve önerilerini 

toplama amaçlı araçların varlığı, haberlere ve güncel duyurulara kayıt olma opsiyonu, 

doğrudan telefon numarasının varlığı ve SMS veya akıllı telefon uygulamaları ile bilgi 

edinme opsiyonu analiz edilerek web sitesinin diyalog konusundaki yeterliliği 

ölçülebilir. 

 Çıkarların dengelenmesi: Web sitelerinin sağladıkları ile zayıf taraf olan 

vatandaşların ihtiyaçlarını, güçlü taraf olan kurum ihtiyaçları ile eşit ağırlıkta 

karşılamadaki yeterlilik düzeyleri ile ilgilidir. Bu bağlamda çıkarların dengelenmesi; 

vatandaşların genel avantajına olan bilgilerin güncellenerek duyurulması ile 

değerlendirilir.  

 

2. BELEDİYE, ÇEVRE ve SAĞLIK 

Çevre en genel tanımıyla insan ve/veya sistem dışında kalan her şeydir. Çevre kendisini 

oluşturan alt sistemlerden oluşur. Bu alt sistemler temel olarak; 

 Fiziksel çevre 

 Biyolojik çevre 

 Sosyal çevre 

 Psikolojik/psiko-sosyal çevredir.  

Tüm bu alt sistemler birleştiğinde yaşadığımız çevreyi oluştururken aynı zamanda birbirleri 

ile de etkileşim halindedir ve yaşam kalitesini de etkiler. Yani çevre koşullarının sağlıklı ve 

dengede olması toplumun sağlıklı olması ile de doğru orantılıdır. Bu noktada “çevrebilim”, 

“ekoloji” ve “çevre sağlığı” gibi bazı temel tanımları açıklamak gerekmektedir. 

Çevrebilim “canlıların fiziksel ve kimyasal çevre ile ilişkilerini konu edinen bilim” iken, 

ekoloji “bir yerde canlıların varlığını ya da çokluğunu belirleyen etkileşimleri inceleyen bilim 

dalıdır”. Çevre sağlığı ise; “insan ve diğer canlıların ve topluluklarının sağlığını doğrudan 

veya dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, sosyal ve psikolojik etkenlerin 
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belirlenmesi ve kontrol altına alınması uygulamaları” olarak tanımlanabilmektedir (Güler, 

2011: 5). Çevre sağlığı aynı zamanda önemli bir halk sağlığı dalıdır.   

Çevreyi oluşturan öğelere geri dönecek olursak; fiziksel çevre içerisinde sıcaklık, soğuk, ışın, 

içme ve kullanma suyu, hava ve su kirliliği, toprak ve besin kirliliği, iklim koşulları, küresel 

ısınma, mezarlıklar, gürültü, iyonlaştırıcı olan ve olmayan radyasyon, atıklar ve hatta 

kimyasal maddeler bu grupta yer alır. Biyolojik çevre içerisinde ise; bitkiler ve hayvanlar, 

mikroorganizmalar, bakteri ve virüsler, kemirgenler gibi hastalık yapıcı ve hastalık taşıyıcı 

etkenler bulunur. Sosyokültürel çevre içerisinde ise; ekonomik koşullar, iş çevresi ve çalışma 

koşulları, kentleşme, sağlık hizmetlerinin kalitesi, davranış ve alışkanlıklar, konut ve barınma, 

kültürel etkiler ve güncel olarak bu grubun içerisine dahil edilebilecek göçler, politik çatışma 

ve terörizm de yer alır. Psikolojik çevre etmenleri içerisinde ise bugün birçok hastalığa zemin 

hazırladığı bilinen stres faktörü başta olmak üzere değişen ruhsal etmenler de yer almaktadır.  

Bahsedilen çevre bileşenlerinde meydana gelen olağan dışı bir gelişme çevrede dolayısıyla 

toplumun sağlığında da bir bozulma olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna verilebilecek sayısız 

örnek mevcuttur. Örneğin; hava kirliliği nedeniyle solunum sistemi hastalıkları; bakteri, 

virüsler ve iklim koşulları nedeniyle salgın hastalıklar; fiziksel ya da kimyasal tehlikeler 

nedeniyle maruz kalınan hastalıklar; su ve besin kirliliği nedeniyle gastrointestinal (mide ve 

bağırsaklarla ilgili) hastalıkların artması; besin sağlığının bozulmasıyla birlikte hormonal 

değişiklikler yaşanması ve kronik hastalıkların artması gibi. Çevrenin tüm dünyadaki hastalık 

ve kaza yüküne etkisi yüzde 23 olarak tahmin edilmektedir (Güler, 2011: 7). Elbette meydana 

gelen değişimler farklı toplumları farklı düzeylerde etkilemektedir. Örneğin, gelişmiş ülkeler 

teknolojinin sağlık ve çevre üzerine etkisini tartışırken, az gelişmiş ülkeler suya ve temel 

besin maddelerine ulaşmada yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle çevresel salgın durumuna gelen 

hastalıklarla mücadele etmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü’nün 1992 yılında çıkarttığı “Our 

Planet, Our Health” başlıklı raporunda da gelişmekte olan ülkelerdeki en akut sorunlar şu 

şekilde özetlenmektedir (WHO, 1992:13):  

 Her yıl dört milyon yenidoğan ve çocuk ishal hastalıkları nedeniyle ölmekte, 

 Bir milyondan fazla insan malarya nedeniyle ölmekte,  

 İntestinal parazitik enfeksiyonlar nedeniyle milyonlarca insan acı çekmektedir. 

  

Aynı raporda hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için ciddi çevresel problemler 

aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:  

 Yüz milyonlarca insan tütün kullanımını da içeren biyolojik veya kimyasal ajanların 

neden olduğu solunum sistemi hastalıkları nedeniyle acı çekmekte, 

 Yüz milyonlarca insan evinde, işyerinde ya da genel çevrede gereksiz yere kimyasal 

ve fiziksel tehlikelere maruz kalmaktadır (her yıl trafik kazalarında 500.000 kişi 

ölmekte ve on milyonlarca insan yaralanmaktadır).  
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Sağlık hizmeti, yerel düzeyde özel faydaları olan ve piyasada da üretilen bir hizmettir. Ancak, 

bulaşıcı hastalıkların küresel nitelik taşıması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ile diğer 

ülkeleri de koruma gibi iki önemli dışsallığı barındırması ile de uluslararası kamusal mallar 

bağlamında değerlendirilir (Mutlu, 2006: 58). Görüldüğü gibi çevresel sorunlar ve neden 

olduğu hastalıklar tek bir çevre ile sınırlı kalmadığı için bu sorunların çözümü;  küresel, 

bölgesel, merkezi ve yerel düzeyde çalışma ve işbirliklerini gerektirmektedir. Çevre ve sağlık 

konusunda bölgesel ve küresel anlamda yapılan pek çok çalışma mevcuttur. Bölgesel 

anlamda; Avrupa Birliği (Avrupa Tek Senedi -1987, Maastrictht Antlaşması - 1992,  

Amsterdam Antlaşması-1997), Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Teşkilatı (Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı - 1990), Akdeniz Eylem Planı, Karadeniz Çevre 

Programı çalışmaları sayılabilir. Küresel anlamda yapılan çalışmalara bakıldığında ise; 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Milletler (Birleşmiş Milletler 

Birinci Çevre Konferansı – 1972, Habitat I – 1976, Birleşmiş Milletler Brundtland Raporu – 

1987, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı - 1992,  Birleşmiş Milletler Nüfus 

ve Kalkınma Konferansı – 1994,  İstanbul Habitat II – 1996, Rio+5 – 1997,  Birleşmiş 

Milletler Binyıl (Milenyum) Zirvesi- 2000, İstanbul+5 – 2001,  Stockholm Sözleşmesi – 

2001,  Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi – 2002, Avrupa Çevre ve 

Sağlık Konferansları, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  - 1992, Kyoto Protokolü - 2005) 

tarafından yapılan çalışmalar gösterilebilir (Çamur ve Vaizoğlu, 2007; 297-304). Yine 

günümüzde 2015 Anlaşması ve 2016 Ekvator’un Quito kentinde gerçekleştirilen, Habitat III 

özellikle çevre ve sağlık alanında önemli etkileri olan küresel iklim değişikliğine ilişkin 

önemli toplantılar arasında yer almaktadır.  

Merkezi ve yerel düzeyde bakıldığında, birçok sektörün katılımı olmadan çevre sorunlarının 

çözümüne katkı sağlamak olanaksızdır. Çevre sağlığının pek çok boyutu vardır ve bu açıdan 

bakıldığında, çevre sağlığı için yapılması gerekenler sadece yönetimlerin değil herkesin 

sorumluluğudur. Zararlı çevresel etkenin önlenmesi ve zarar vermeyecek hale getirilmesi, bu 

etkenin yayılmasının önlenmesi ve etkenden koruyacak önlemlerin alınması tüm bireylerin 

olduğu gibi farklı meslek gruplarının da icrasını gerektirir. Bu çalışmalar en alt basamaktan 

başlayacak olursa özellikle yerel yönetimlerin önemli aktörü olan belediyelerin çevre sağlığını 

düzenlemedeki rolü ve sorumluluğunun çok fazla olduğu ve çevre sağlığı için gereken 

kurumsal organizasyonların en temelde belediyelerden ele alınmasının gerekliliği de gözden 

kaçırılmamalıdır. Sağlıklı bir çevrede yaşamak için sanitasyon
44

 hizmetlerinin düzgün 

işletilmesi belediyelerin en temel görevidir. Bunun içerisinde çöplerin düzenli toplanması, 

çevrenin temiz tutulması ve bunun için çevre sakinlerine verilecek eğitimler, hava kirliliği ile 

mücadele, konut sağlığı ve kentleşmenin prosedürlere uygun yapılması ve denetlenmesi, 

mezarlıkların bakımı, düzenli ilaçlamalarla zararlılarla mücadelenin sağlanması, 

ağaçlandırma, sanayi atıklarının bertaraf edilmesi, toprak ve besin kirliliğinin önlenmesi gibi 

çoğaltılması mümkün pek çok çevre sağlığı konusu koruyucu sağlık hizmetleri olarak 

                                                           
44

 Sanitasyon: Halk sağlığını korumak amacı ile yüzeylerden gıda kalıntıları, mikroorganizmalar, yabancı 

maddeler ve temizlik maddeleri kalıntıları gibi kirlerin uzaklaştırılması için alınan önlemlerin tümü 

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050330-9.htm)  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050330-9.htm
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öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk farklı kanallarla toplumdaki 

tüm paydaşların işbirliğine açıldığında sonuç çok daha verimli olacaktır. Buna verilebilecek 

güzel örneklerden birisi de “Çevre Haftası Etkinlikleri”dir. Bu etkinliklerin planlanması, 

organize edilmesi, icra edilmesi ve sonrasında tanıtım kanalları üzerinden halka duyurulması, 

topluma aynı zamanda her bireyin yaşadığı toplum içerisinde bir rolünün olduğunu ifade 

etmesi anlamında önemlidir. Kişilerin işbirliklerini içeren katılımcı belediyecilik 

uygulamaları, yapılan etkinliklerin farkındalık yaratma boyutunu vurgulayan tanıtım araçları 

vasıtasıyla duyurulmaktadır. Çevre haftası etkinliklerinde yapılan tüm faaliyetler çevreye 

dolayısıyla sağlığa da katkı sağlamaktadır. Belediyelerin kendi tanıtım araçları ile hizmet 

verdiği bölgeye mesajlarını iletmesi ya da daha geniş çapta medya ve iletişim olanaklarını 

kullanarak tüm ülkeye ve/veya dünyaya bu mesajlarını yayabilmesi de mümkün olmaktadır. 

Günümüzde belediyelerin yeni iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanması, her sektörde 

olduğu gibi rekabeti de körüklemekte, belediyeler farklı belediyelerin icraatlarını takip 

edebildiği gibi bu uygulamaları geliştirerek çevre sakinlerine daha iyi hizmet verme 

konusunda birbirleriyle yarışabilmektedir. Bu durum hizmetler noktasında çevre sağlığı 

hizmetlerine de katkı sağlayacaktır.   

Hukuki dayanaklara göre belediyelerin başlıca çevre görevleri şunlardır: “Beldenin düzenli ve 

sağlıklı gelişmesini sağlamak, koruyucu sağlık hizmetleri sunmak, sağlıklı ve planlı 

kentleşmeyi sağlamak, yapılaşmayı denetlemek, kanalizasyon yapmak, su kaynaklarını ve 

kıyıları korumak, atıkları yok etmek, katı atıkları toplamak ve imha etmek, belde halkına 

refah sağlayıcı çalışmalar yapmak, toplu taşıma faaliyetlerinde bulunmak ve trafiği 

düzenlemek”. Ayrıca belediyeler çevre ile ilgili olarak imar planları yapmakta ve 

değiştirmekte, imar uygulamaları yapmakta ve denetim mekanizmasına sahip bulunmaktadır. 

Bunların yanında ortak kullanım alanlarını temiz, güvenli ve sağlıklı tutmak gibi hizmetleri de 

sunan belediyelerin çevre sorunlarında en büyük sorumluluk taşıyan kamu tüzel kişisi olduğu 

düşünülmektedir (Öztaş ve Zengin, 2008: 188). Türkiye'de çevre konularına halk katılımı 

siyasi partilerin, çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, il ve ilçe belediyelerinin, basın 

kuruluşlarının ve işletmelerin liderliğinde gerçekleşmektedir. Bu katılımlar, çevre sorunlarına 

çözümler getirmek ve çevreyi tehdit eden ve kirlilik problemleri yaratan kararlara, planlara ve 

sürmekte olan faaliyetlere tepki göstermek şeklinde gerçekleşmektedir (Gürcüoğlu, 2013: 

158). Nitekim bu çalışmanın konusunu oluşturan belediyelerin ve diğer kuruluşların çevre 

faaliyetleri halk tarafından benimsenip içselleştirilmediği sürece beklenen etkiyi 

yaratamayacaktır. Bu sebeple söz konusu kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetleri son derece 

önemlidir.  

Çevre varlıklarını kullanan ve etkinlikleri sırasında çevreye olumsuz etkilerde bulunan bütün 

kişi ve kurumlar çevreye ve topluma karşı sorumlu olduğu için belediyeler de bu konuda 

sorumluluk taşımaktadır. Belediyeler hem kendilerinin sundukları hizmetler; hem de hizmet 

sınırları içinde onların izin ve denetimi ile diğer kişi ve kurumların gerçekleştirdiği etkinlikler 

ile ilgili olarak bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmelidir. Dolayısıyla konuyla ilgili olarak 

belediyelerin saydam bir yönetim modeli uygulaması ve halk katılımına açık olması, halkla 
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iletişim ve işbirliği içinde hareket etmesi, belediye ile yerel halkın bütünleşmesini 

sağlayacaktır. Çevre toplumun ortak varlığı olduğundan, çevreyi korumada ve iyileştirmede 

birlikte hareket edilmesi bir zorunluluktur (Öztaş ve Zengin, 2008: 193). 

3. YÖNTEM  

İçerik analizi, iletişim içeriğinin objektif, sistematik ve kantitatif şekilde betimlenmesinden 

oluşan bir araştırma tekniğidir (Zimmer ve Golden, 1988: 269). Kalitatif içerik analizi sadece 

kelimeleri saymanın ötesine geçtiği için kantitatif içerik analizinden farklıdır. Geleneksel 

(conventional), yönlendirilmiş (directed) ve özetleyici (summative) olmak üzere kalitatif 

içerik analizinin üç türü bulunmaktadır. Bu yaklaşımların hepsinde metnin içeriği, 

kodlamanın sistematik sınıflandırma süreci ile sübjektif şekilde yorumlanmaktadır (Hsieh ve 

Shannon, 2005: 1278). Genel olarak özetleyici içerik analizi kullanan bir çalışma metinde 

belli kelimeler veya içerikler belirleyerek ve onları sayarak başlar. Bu sayım anlam çıkarmak 

için değil, kullanımı keşfetmek için yapılır. Metinsel bir materyalde belli bir kelime veya 

içeriğin görünümünü analiz etmek “açık (manifest) içerik analizi” olarak adlandırılır ve eğer 

analiz bu aşamada durdurulursa, bu kantitatif bir araştırma olur. Kalitatif bir araştırma olan 

özetleyici içerik analizi kelime sayımı ile durdurulmaz ve altta yatan örtülü anlamlar da 

analize dahil edilir (Hsieh ve Shannon, 2005, 1283). Bu keşifsel çalışmada kalitatif içerik 

analizi türlerinden özetleyici içerik analizi kullanılmıştır.  

Bu çalışmanın amacına bağlı olarak içerik analizine “Çevre Haftası”, “Çevre Günü”, “Dünya 

Çevre Günü” anahtar kelimelerinin belediyelerin web sitelerinde taranması ile başlanmıştır. 

Veri analizi sırasında “çevre şöleni” gibi yeni anahtar kelimeler tespit edilmiştir. Kodlama 

kararları da benzer şekilde hem analiz öncesi hem analiz sırasında alınmıştır. 

Çalışmada içerik analizi ile İstanbul’daki 39 ilçe belediyesinin resmi web sitelerinde dünya 

çevre günü ya da çevre haftası etkinlikleri olarak tanımladıkları faaliyetlerin Mayıs ve 

Haziran 2016 haber arşivlerinden bulunan haberlerin üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 

Belediyelerin web siteleri arasında birkaç sitede haber arşivi Haziran 2016 tarihine kadar 

taranamamaktadır. Çalışmanın kısıtları arasında web sitelerindeki birkaç teknik aksaklık da 

yer almaktadır. Çalışmanın hedefi belediyelerin web sitelerinde bu etkinliği tanıtma 

özelliklerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Birkaç belediye Çevre Günü ya da Haftası 

etkinliği yapmasına rağmen farklı internet haberlerinde etkinliğe yer verildiği halde kendi web 

sitelerine bu haberleri eklememiştir. Bu durumlarda belediyenin bu haberi seçmenleri (hedef 

kitlesi) için etkin bir iletişim aracı olarak görmediği düşünülebilir. Yine 2016 Mayıs-Haziran 

döneminde haberler taranırken, bu tarih aralığında haberin olmadığı belediyelerde, 2012-2015 

yılları arasında Çevre Günü ve Haftasına yönelik haberlerin bulunduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden “yargısal örneklemede”, ana 

kütleyi temsil edeceğini düşündüğü birimleri örnekleme dahil eden araştırmacının yargısı 

kullanılır. Yargısal örnekleme, asıl amacı ana kütleye genelleme yapmak yerine hipotez 

geliştirmek olan kalitatif araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır (Kothari, 2004: 15). Bu 
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nedenle ana kütlenin Türkiye’deki tüm belediyelerden oluştuğu bu kalitatif çalışmada yargısal 

örnekleme tercih edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul’daki tüm ilçe belediyelerinin resmi web 

siteleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İstanbul’un tercih edilme sebebi Türkiye’nin 

nüfus yoğunluğu en yüksek şehri olması nedeniyle çevresel zararı da en çok üreten şehir 

olduğunun düşünülmesidir. Diğer şehirlerdeki ilçe belediyelerine kıyasla İstanbul’daki ilçe 

belediyelerinin üstlenmesi gereken çevresel sorumluluk daha fazladır. Ayrıca her ne kadar bu 

keşifsel çalışmanın asıl amacı genelleme yapmak olmasa da İstanbul’un kozmopolit yapısı 

nedeniyle İstanbul’daki belediyelerin tüm Türkiye’deki belediyeleri temsil edebileceği 

düşünülmüştür. İstanbul’daki ilçe belediyelerin içerisinden ayrıca bir örneklem seçimine 

gidilmemiş, 39 ilçe belediyesinin tamamının web siteleri incelenmiştir. 

4. BULGULAR  

Yapılan araştırmada öncelikle Mayıs- Haziran 2016 dönemindeki haber arşivlerinde çevre 

haftası ile ilgili haber linkleri tespit edilmiştir. Tespit edilen linkler arasında (1) Haber linki 

başlığı, (2) İlgili belediyenin 2016 yılında web sitesinde çevre haftası ile ilgili haber sayısı (3) 

Haberin öncelikli amacı, (4) Haberin hedef kitlesi, (5) Haberin çevre ve sağlık ile ilgili mesajı, 

(6) Haberin tarihi olmak üzere altı başlıkta Belediye Çevre Haftası değerlendirme formu 

oluşturulmuştur.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi 2016 yılında 39 ilçe belediyesinden 22’si resmi web sitelerinde 

çevre haftası ile ilgili haber yapmış, 17 belediye ise bu konuda web sitesine 2016 yılında 

haber eklememiştir. Haber yapmayan belediyeler incelendiğinde çoğunun, önceki yıllarda bu 

konuda web sitelerinde haber yaptıkları ve 2016 yılı için de çeşitli sosyal medya araçları ve 

yerel basın yolu ile haber yaptıkları görülmektedir. Bu yönü ile düşünüldüğünde belediyelerin 

Çevre Haftası etkinliklerini önemsedikleri, fakat bazı belediyelerin yıllar içinde benzer 

etkinlikler yaptıkları için bu etkinlikleri sürekli web haberi olarak yansıtmadıkları yorumu 

yapılabilir. Bir başka yönü ile 2016 yılında çevre haftası etkinliğini haber yapmayan 

belediyelerin çoğunun sağlıklı kentler, geri dönüşüm, çevre sorunları gibi çeşitli konularda yıl 

içinde etkinlik ve haber yaptıkları görülmektedir. Haber linklerinin başlıkları incelendiğinde, 

kimi belediyelerin “Çevre Şöleni Başlıyor”, “Dünya Çevre Haftası”, gibi başlıklar altında 

etkinliklerini tanıttığı, bir kısım belediyenin, fidan dikme, deniz temizliği, çevreci okul 

ödülleri gibi çeşitli özel alanlarda etkinlik düzenledikleri ve haberleştirdikleri görülmektedir. 

Yine haber içerikleri genel olarak incelendiğinde çocuklara yönelik, kutlama, ödül töreni, spor 

faaliyeti gibi etkinliklerin ağırlıkta olduğu da görülmektedir.  

 

 

Şekil 1: İstanbul’un İlçe Belediyeleri’nin 2016 yılında Çevre Haftası Etkinlikleri için resmi 

web sitesinde haber yapma oranları 
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Çevre Haftası etkinliklerinin halkla ilişkiler aracı olarak önemsenmesinin bir göstergesi olarak 

bu konuda yapılan haber sayısı göz önüne alınabilir. Bu yönü ile incelendiğinde Şekil 2’de 

görüldüğü gibi, Çevre Haftası etkinliklerini 2016 yılında haber yapan 22 belediyenin, 17’si bu 

konuda tek bir haber yaparken, üç belediye iki haber, bir belediye üç haber ve bir belediye de 

altı haber yapmıştır. Belediyelerin genel olarak web sitelerindeki haber yoğunluğuna göre bu 

durum incelendiğinde, belediyelerin çevre etkinliği yapsa bile bu konuyu etkin bir halkla 

ilişkiler aracı olarak görmedikleri düşünülebilir.  

Şekil 2: Çevre Haftası Etkinlikleri ile ilgili 2016 yılında haber yapan belediyelerin haber 

sayısı oranları    

 

2016 yılında incelenen belediyelerin Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası amacıyla kutladığı 

ve etkinlikler düzenlediği faaliyetlerinin toplam 32 web haberine dönüştürüldüğü 

görülmektedir. Bu haberlerin öncelikli amaçları haber içeriğine bağlı olarak incelendiğinde; 

Şekil 3’te görüldüğü gibi belediyelerin %44’ünün çevre haftası için düzenlediği etkinlikleri 

tanıtmak, %34’ünün çevre koruma konusunda toplumu bilinçlendirmek, %22’sinin ise 

belediyenin çevre projelerinin tanıtımını yapmak amacında olduğu görülmektedir. Çevre 

koruma konusunda toplumu bilinçlendirme alanının yüksek oranlı temel amaçlar arasında yer 

alması, belediyelerin çevre koruma konusunda bilinçlendirici aktör olma yönünde çeşitli 

adımlar atmaya başladıklarını düşündürmektedir.   

Şekil 3: Çevre Haftası ile ilgili 2016 yılı haberlerinin öncelikli amaçlarının oranları       
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Belediyeler yerel yönetimlerin temel aktörleri olarak kabul edildiği için genellikle 

belediyelerin yapmakta olduğu etkinliklerin hedef kitlesinin belediye sınırları içinde ilçede 

yaşayan vatandaşlar olacağı düşünülmektedir. Bu yaklaşımla Şekil 4 incelediğinde, ilgili 

haberlerin hedef kitlesinin dörtte bir oranında tüm kentte yaşayan vatandaşlarla ilgili olduğu 

görülmektedir. Bu bilgi doğrultusunda haber içerikleri incelendiğinde, bu orana sahip 

haberlerde deniz temizliği, ağaç dikme gibi kentlilerin boş zamanlarını yoğun olarak 

geçirdikleri merkezi ve rekreatif özelliklere sahip ilçelerde bulunduğu görülmektedir.  

Şekil 4: Çevre Haftası ile ilgili 2016 yılı haberlerinin hedef kitle oranları        

 

 

İçerik analizlerinin en önemli bulguları arasında haberlerin temel mesajının ne olduğu yer 

almaktadır. Şekil 5 incelendiğinde sırasıyla %53 çevre bilinci, % 19 geri-dönüşüm, %13 

sağlıklı yaşam, % 6 ağaç dikme, %3 denizi temizleme, orman temizliği ve karbon emisyonu 

ölçme temel mesajları gelmektedir. Mesajların çeşitli olması önemli bir potansiyeldir. Çevre 

bilincini kazandırma başlığı altında genellikle, okullara, öğrencilere, mahallelilere verilen 
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çevre ödülleri, Çevre Haftası ile ilgili kutlama ve eğitim faaliyetleri bulunmaktadır. Çevre 

Haftasına ilişkin birbirine benzer kutlama faaliyetlerinin yanında yöreyi ilgilendiren özel 

konuların ele alınması, toplumu çevre ile ilgili çeşitli alanlarda daha fazla 

bilgilendirebilecektir.  

Şekil 5: Haberlerin çevre ve sağlık ile ilgili temel mesajlarının oranları 

 

Şekil 6: Haberlerin yayınlanma tarihlerinin oranları 

 

Belediyelerin Dünya Çevre Gününü referans alarak, kimi zaman 5 Haziran gününde kimi 

zamanda Çevre Haftası Kutlamaları olarak bir dizi etkinlik belirleyip 2-7 Haziran tarihleri 

arasında bu alanda sosyal etkinlikler düzenlediği görülmektedir. Şekil 6 incelendiğinde, 

haberlerin %50’sinin 5 Haziran öncesi, % 6’sının 5 Haziran günü, %44’ünün 5 Haziran 

sonrası yayınlanmış olduğu görülmektedir. 5 Haziran Dünya Çevre günü öncesi yayınlanan 

haberlerin bir kısmının etkinlikleri tanıtmak amaçlı olduğu görülmektedir. Haberlerin %6 

oranla en az yayınlandığı günün 5 Haziran olmasının nedeni genellikle belediye gibi 

kurumların yapılan etkinlikleri bir ya da birkaç gün sonra haber haline getirip web sitelerinde 

yayınlamalarıdır.   
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Belediyelerin doğal çevrenin korunması, daha sağlıklı çevre kalitesi yüksek yaşam alanları 

yaratılması ile ilgili faaliyetlerine ilişkin araştırmalar, 1992 yılındaki Rio Çevre Toplantısı 

sonrası kabul edilen Yerel Gündem 21 süreci ve İstanbul’da 1996 yılında gerçekleştirilen 

Habitat II Konferansı sonrasında 1996 yılından itibaren artmaya başlamıştır. Türkiye’de 

belediyelerin faaliyetleri, özellikle arazi yönetimi, mülkiyet, fen işleri, altyapı, şehir planlama, 

imar süreçleri ve günümüze damgasını vuran kentsel yenileme ve dönüşüm alanında ve sosyal 

yardımlar grubuna alınacak çeşitli etkinlik ve projeleri ile tanınmaktadır. Özellikle imar 

çalışmalarının, yeşil alanlara ve tarım alanlarına, doğal sit alanlarına baskıları 

düşünüldüğünde, belediyecilik ve çevreciliğin birbiri ile karşıtlık oluşturduğu şeklinde yorum 

yapılabilir. Yine de sembolik düzeyde olsa da belediyelerin çevre için etkinlik, proje, strateji 

geliştirmelerini doğal çevrenin sürdürülebilirliği için bir avantaj olarak değerlendirmek 

mümkündür. En azından bu faaliyetlerin zamanla artabilmesi için, akademisyenlerin 

belediyelerin bu faaliyetlerini destekleyecek çalışmalarda yer alması önemli potansiyel 

yaratabilir.  

Belediyelerin web sitelerinde halkla ilişkiler adına yaptıkları faaliyetler incelediğinde, çoğu 

belediyenin hem etkinliği gerçekleştirme hem de bu etkinliğini tanıtma ve haberleştirme 

yönünden birbirlerine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu yönü ile çevre faaliyetlerinin ve 

projelerinin, belediyelerin web sitelerinde artışı, bu konularda diğer belediyelerin dikkatini 

çekebilecek bir etki yaratabilir. Böylece bu konuda rekabet yaratılabilirse, belediyelerin çevre 

üzerine daha fazla odaklanmaları zamanla sağlanabilir. Bu yaklaşımla, çalışmada 

belediyelerin ortak çevre faaliyetleri arasında yer alan Dünya Çevre Günü ya da Çevre Haftası 

etkinliklerini, resmi web sitelerinde 2016 Mayıs-Haziran aylarında ne derece 

haberleştirdiklerine ilişkin İstanbul ilçe belediyeleri üzerine içerik analizi ile inceleme 

yapılmıştır.  

Çalışma bulguları incelendiğinde, kimi zaman belediyelerin web sitelerindeki arşivlerinden 

kaynaklanan kısıtlarla karşılaşılmıştır. 2016 yılında İstanbul’da 39 ilçe belediyesinden 22 

tanesinde Dünya Çevre Günü ya da Çevre Haftası etkinlikleri ile ilgili haber bulunması, 

aslında eleştirilecek bir saptamadır. Bunun yanında, 2016 yılında bu konuda haber yapmadığı 

halde önceki yıllarda haberleri olan, hatta resmi web sitesinde değil, yerel basında 2016 Çevre 

Haftası ile ilgili haberi çıkan belediyelerin olması, İstanbul’daki belediyelerin genel olarak 

Çevre Haftasını önemsediklerine ilişkin bir veri olarak kabul edilebilir. Bazı belediyelerin bu 

konuda haber yapmama nedeni, etkinlik gerçekleştirse de seçmen kitlesinin bu konuyu yeteri 

kadar önemsemeyeceklerini düşünmeleri olabilir. Bir başka nedeni her yıl aynı tip etkinlik 

yapıyorlarsa tanıtım faaliyetinin rutine dönüşmesi ile etki kaybının azalması endişesi de 

olabilir. Çevre Haftası ile ilgili etkinliklerin asıl amacının çoğunlukla belediyenin bu konuda 

yaptıkları faaliyetleri tanıtmak olarak bulunması beklenen bir sonuçtur. Etkinliğin hedef 

kitlesinin de çoğunlukla ilçede yaşayan vatandaşlar olması da olğandır. Bunun yanında 

analizde anlatıldığı gibi, kentlilerin hafta sonlarını ve boş zamanlarını yoğun olarak 

geçirdikleri ilçelerde hedef kitlenin tüm kentliler olması önemli bir göstergedir. Çünkü 

merkezi, tarihi ve doğal değerleri güçlü ilçelerin web sitesi kullanıcıları hem diğer ilçelerde 
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yaşayan kentliler hem de yurt içi ve dışından gelen turistler olmaktadır. Bu geçici 

kullanıcıların denizi kirletmeme, orman yangınına sebep olmama, yeşil alanlara atık 

bırakmama gibi bilinçli davranışları bu bölgelerin korunması için büyük önem taşımaktadır. 

Haberlerin çevre ve sağlık konusunda birbirinden farklılık ve çeşitlilik göstermesi, çok kriterli 

çevre sorunlarına ilişkin kapsamlı yaklaşımların düşünüldüğünü göstermektedir.  

Sonuç olarak, belediyeler çevre alanına belli bir ilgi ve duyarlılık göstermektedir. Bunun 

yanında yerel yönetimlerin seçimle işbaşına gelen siyasi aktörler olmaları nedeniyle, çevre 

sorunları konusunda kendi sorumluluk alanlarında gerektiğinde öz eleştiri yapabilme yetisine 

sahip olmalılardır. Çevre konusundaki sivil toplum örgütlerine belediyelerin daha fazla önem 

vermesi gerekmektedir. Çevre konusunda yönetişim temelli daha fazla iletişim ve katılımla, 

farklı kentsel aktörlerin ortak enerjisi ile birlikte hareket edilmelidir. Bunun gerçekleşmesi, 

baskı gruplarının eleştirel yaklaşımlarına yerel yöneticilerin uzlaşmacı bakabilmelerine 

bağlıdır. Yine Sağlıklı Kentler Birliği, Marmara ve Türkiye Belediyeler Birliği gibi ulusal ve 

uluslararası konsey ve derneklerin, belediyelerin çevre proje ve faaliyetlerini ödüllendirmesi 

bu alanı teşvik edici araçlar arasındadır. Her kriteri ve değerlendirmeyi bir kenara bırakıp, 

örneğin İstanbul’da insanların hafta sonlarında nasıl hasretle yeşil alanlara ve deniz kıyılarına 

gitmeye çalıştıklarını gözlemlemek bile, belediye yöneticilerine çevre sorumluluğu alanında 

ilham vermelidir. İnsanın psikolojik ve fizyolojik açıdan iyi hissedebilmesi, beslenebileceği 

doğal çevreye bağlıdır.  
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ÖZET: Kentler, salt üzerinde yaşanan toprak parçası olmamakla birlikte, yaşananlar tarafından 

yüklenen anlamla oluşumunu eksiksiz hale getirmektedir. Kente müdahalenin en etkin araçlarından 

biri olan “karar alma süreci” ise kentlinin ve yerel bürokrasinin, kentinin geleceği için anlam 

yüklenmesi gereken bir kentsel mekanizmadır. Ülkemizde belediyelerde yerel bürokrasi denildiğinde 

etkinlik düzeyinde alınan kararlara icrai ve fikri bakımdan etki eden unsurlar akla gelmektedir. Bu 

çalışmada da Hatay’daki belediye bürokrasinin, yerel düzeyde alınan/alınacak olan kararlara katılım 

düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Hatay Büyükşehir yönetiminde yerel aktörlerin kentin bugüne 

ve geleceğine yönelik kararların alınmasına müsaade edip etmediği ortaya konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Katılım, Karar Alma, Büyükşehir Belediyesi, Bürokrasi. 

 

PARTICIPATION OF MUNICIPAL BUREAUCRACY IN DECISION-MAKING PROCESS 

                       IN HATAY METROPOLITAN MUNICIPALITY ADMINISTRATION 

   

ABSTRACT: Cities, beyond being considered only as a plot of ground, are perfected due to the 

meaning to it ascribed by city-dwellers. Decision-making process which is one of the most influential 

instrument for involvement into the city, is such a municipal mechanism that requires urbanites and 

local bureaucracy to attribute a meaning for the future of aforementioned city. In Turkey, local 

bureaucracy in municipalities signifies the constituents which have an impact upon the decisions at 

activity level in both executory and theoretical manner. The main purpose of this work is to evaluate 

the participation of municipal bureaucracy of Hatay in the decision-making process at domestic level. 

It will also be clarified whether or not the local actors have a crucial role over decision-making in 

Hatay metropolitan municipality regarding city’s present and future.   

Key Words: Participation, Decision-Making, Metropolitan Municipality, Bureaucracy. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yakupbulut@hotmail.com
mailto:zehraakurt@gmail.com


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

3670 

GİRİŞ 

 

Son yıllarda kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak devletin 

küçültülmesi, etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması çabaları, yerelleşme istekleri ve 

yerelleşmeye verilen önemin artması gibi etkenler, yerel yönetimlerin işlev ve faaliyetlerinin 

kapsamını önemli şekilde genişletmiştir. Yerel yönetimlerin faaliyet alanlarındaki genişleme 

ve yönetilenlerin yerel yönetimlerden nitelikli hizmet taleplerinde meydana gelen artışlar, bu 

kuruluşların daha etkin şekilde karar vermelerini ve karar mekanizmalarına mümkün oldukça 

ilgili paydaşların katılımını sağlamaları bir gereklilik olarak ortaya çıkartmaktadır. Karar 

verme; eğitimde, siyasette, yönetimde, sağlık alanında yer alan, yani yaşamın her evresini 

kapsayan bir süreçtir. Karar neden alınır? sorusunun cevabı, bizlere bu sürecin neden önemli 

olduğunu gösterir nitelik taşımaktadır. Çünkü yerel kamu hizmetlerinin yapılmasından yerel 

halkın memnuniyetine giden yolun karar vermeyle başladığı açıktır. İlgili paydaşların sürece 

dahil edilmesi ve bunun karar vericiler tarafından doğru algılanması, nitelikli kamu 

hizmetlerinin yapılmasını sağlayabilir. Belediye organlarının belediye bürokrasisini 

çalıştırması ve bu mekanizmanın teknik veri ve düşüncelerinin dikkate alınması, beraberinde 

seçilmiş atanmış arasında güven duygusunu ve özgüveni de artıracaktır.  Çünkü karar 

verilirken pek çok seçenek arasından, seçeneklerin sonuçları ve etki alanları göz önünde 

bulundurularak bir değerlendirme yapılır. Bu da sürece çok aktörün dahil edilmesini 

gerektirmektedir. Özellikle doğrudan halka hitap eden ve halkın en yakınında olan bir 

yönetim kademesi söz konusu ise, sağlıklı tespitlerin yapılması, katılımcı bir karar 

mekanizmasını zorunlu kılmaktadır. Diğer bir ifade ile günümüz yerel yönetim sisteminde 

çok yönlü düşünmeyi sağlamak, olasılıkları hesaplamak, kararlardan etkilenecek kişilerin 

durumlarını göz önünde bulundurarak hizmet sunumu gerçekleştirmenin yolu doğru karar 

alabilmekten geçmektedir. Bu da ilgili paydaşların sürece dâhil edilmesiyle mümkün 

olacaktır. 

Çok aktörlü bir yönetimin en güzel buluştuğu yer olan belediye yönetimleri, gündelik 

hayatın hemen her alanını düzenleme gibi önemli bir görev üstlenmektedir. Bu bakımdan 

kamu hizmetlerine ilişkin sürecin doğru işleyebilmesi, yerel birimlerin sağlıklı karar alabilme 

yeteneğine bağlanmaktadır. Ancak idari, siyasi ve toplumsal konularda karar almak, yönetim 

birimleri açısından pek de kolay olmayan bir konudur. Kararlar alınırken ve planlama 

yapılırken önceliklerin ve kısıtların neler olduğu, hangi konularda ne tür kararların alındığı, 

bu sürecin nasıl işlediği ve en önemlisi de alınan kararlara katılımcılığın ne derece istendiği 

dikkatle incelenmelidir.  

Hatay’ın Büyük Şehir Belediye statüsü kazanması ile birlikte kentsel hizmetlerle ilgili 

karar alma sürecinde pek çok yeni projenin üretildiği ifade edilmektedir. Bu projelerin hayata 

geçmesi ve beklenen kamu hizmetlerin sağlıklı üretilmesi önemlidir. İşte bu çalışma, büyük 

şehir yönetimlerinin karar alma süreçlerinde belediye bürokrasisinin nasıl bir rol aldığı karar 

süreçlerine dahil edilip edilmediği veya ne kadar dikkate alındığı ve bunun olası sonuçlarının 

nasıl bir durum meydana getirdiği konusunda bir inceleme yapmayı hedeflemektedir. Bu 

bağlamda büyükşehir belediyesinde görev yapan birim yöneticileriyle (genel sekreter, daire 
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başkanı ve diğer mekanizmalarla) mülakatlar yapılmış ve elde dilen görüş ve düşünceler 

analiz edilmiştir. 

 

 

 

1.KARAR VERME VE KATILIM KAVRAMI 

 

Karar verme, amaca ulaştıracak eylemlerde bulunmak için, seçeneklerin saptanması ve 

bunlar arasından en rasyonel olanın seçilmesidir (Sucu, 2000:105). Türk Dil Kurumu 

Sözlüğüne göre aralarında bir seçme yapma zorunluluğu olan olanaklardan birini seçme 

edimi, bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargıyı ifade etmektedir (TDK, 

Türkçe Sözlük). Herhangi bir eylem için özel bir yargının oluşmasıyla biten dinamik faktörler 

ve faaliyetler serisi olarak da tanımlanmaktadır (Tekin-Ehtiyar, 2010: 3396). Dolayısıyla 

yönetim açısından bir seçimi ifade eder. Yöneticinin veya herhangi bir kişinin herhangi bir 

konuda yaptığı seçim, onun kararıdır. Karar verme aynı zamanda sorun çözme ile ilgili bir 

süreçtir. Bir örgütte, aksaklık ve eksiklikleri gidermek, örgütte değişiklik yapmak, örgüt 

elemanlarını etkilemek ve verimliliğini artırmak ya da bir çatışmayı önlemek, örgütte karar 

verenlerin başlıca görevlerindendir (Genç, 1991: 51). Karar verme süreci; çok yönlü 

düşünmeyi, olasılıkları hesaplamayı, karardan etkilenecek kişilerin durumlarını ve grup 

beklentilerini dikkate almayı gerektirir. Her yönetim düzeyinde sonuçlandırılması zorunlu 

olan bir veya bir dizi sorunun tüm boyutlarıyla değerlendirerek en uygun sonucu verebileceği 

saptanan seçenek veya seçeneklerin değerlendirilmesidir (Bağırkan, 1983: 4). Yerel düzeyde 

hizmet çeşitliliği ve farklı beklentiler dikkate alındığında karar vermede farklı faktörlerin 

farklı seçenekler üzerinde etkili olacağı aşikardır. Bu bağlamda alınan kararların tek boyutlu 

değil konsensüs gerektiren çok aktörlü olması, en azından danışmacılık boyutunun etkin 

işletilmesi gerekmektedir. 

Karar verme bir seçimi ifade ettiğine göre bu seçimin rasyonel ve toplumsal 

memnuniyete dönüşmesin en etkin kavram ise katılımdır. Günümüz kentlerinin 

biçimlenmesinde yerel aktörlerin oynadığı rolün önemini vurgulayan ve kentlerin çok aktörlü, 

katılımcı, ortaklıklara dayalı bir anlayışla yönetilmesini savunan uluslararası politikalar ve 

belgeler son dönemde gelişmiş ülkelerin gündeminde çok daha fazla yer almaktadır (Esengil, 

2009). Bu bağlamda katılım, sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olmuştur. Stoker, katılımı; 

“insanların kamu politika kararlarını etkilemek için gösterdiği çaba” şeklinde 

yorumlanmaktadır. Crick’e göre katılımı; “ insanların beceri ve ilişkilerdeki eksikliklerini 

gidererek kendilerini daha iyi bir şekilde yönetmelerini sağlar”  (Sarıbay, 1999:47-48). 

Kuramsal ve pratik değeri ile katılım, kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yerel düzeyde 

alınan kararların gerçekçi hizmetlere dönüşebilmesi katılım kanallarının açık tutulmasına ve 

çoğaltılmasına bağlıdır (Sunar, 2013). Ancak bu şekilde verilecek kararların toplumsal 

beklentilerin memnuniyete dönüşmesine katkı sağlayabilir. 

Bürokrasinin karar verme sürecine katılımı ise; yöneticinin sürekli denetlenebilmesini 

sağlayan bir mekanizmadır. Halk temsili demokraside oy vererek kendi yöneticisini seçmiş 

olsa dahi seçilmiş olan yöneticilerin denetlenebilmesi ve geri bildirimlerin yapılabilmesi için 
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seçim dışı bir mekanizma gerekmektedir (Sander, 2009). Böylesine bir mekanizmayla 

denetlenen karar vericiler, bu kararların sağlıklı alınmasında kendi bürokrasilerini sürece 

katma eğiliminde olurlar. Bunun temelinde ise iletişim ve işbirliği yatar ve yerel bürokrasi 

kentin sorunları hakkında bilgi alışverişi yapabilme fırsatı bulur. Her katılımcı için karar alma 

sürecinde katılımın aynı biçimde ve seviyede olamayacağı söylenebilir. Yerel yönetimlerde 

politik kararların oluşturulmasında yerel bürokrasinin şeffaf bir şekilde bilgilendirerek 

önerilerde bulunması, katılım mekanizmasının önemli bir unsurunu oluşturmaktadır. Ancak 

bilgilendirme eyleminin karar alma aşamasında gerçekleşmesi yeterli değildir. Katılımın tam 

anlamıyla gerçekleşebilmesi için, belediye bürokrasisinin karar verme sürecinin başından 

sonuna aktif olarak rol almasıyla mümkün olmaktadır (Esengil, 2009). 

 

2.BELEDİYELERDE KARAR VERME SÜRECİ 

 

Yerel yönetimler, bütün ülkelerde kamu yönetiminin önemli ve vazgeçilmez unsurunu 

meydana getiren birimlerdir. Bir ülkedeki yerel yönetimlerin gücü ve etkinliği, söz konusu 

ülkedeki demokrasinin düzeyi ile de oldukça yakından ilişkilidir. Yerel yönetimler demokrasi 

açısından önemli olduğu kadar, yerel hizmetlerin yürütülmesinde verimliliği ve etkinliği 

sağlamada da vazgeçilmez kurumlardır (Eryılmaz, 2000:121). Hatta tarihsel süreç de bile 

böyledir. Nitekim, “çağdaş yerel yönetimler ile aralarında birebir ilişki kurulmasa da 

Ortaçağ komünlerinden kalma yerel yönetimler, özgürlük, eşitlik, temsil, katılma gibi 

değerleri yaşatma kurumları olmuşlardır” (Görmez, 2000:81). 

Doğru yer ve doğru zamanda uygun kararlar alınması, kaliteli, ekonomik, yeniliklere 

hızlı adapte olabilen hizmet anlayışının benimsenmesi, amacı doğrultusunda sürdürülebilir 

politikalarla desteklenen etkin ve verimli projeler ve organizasyon, yönetim, eşgüdüm ve 

denetim işlevlerinin yapılması belediyelerin başlıca görevleri arasındadır. Tüm bu görevleri 

yerine getirebilmenin yolu ise yerel birimlerin doğru kararlar alabilmesinden geçmektedir.  

Demokratik sistemlerde genelde yerel hizmetlere ilişkin kararları etkileyen farklı faktör 

ya da birimler olmakla beraber karar organları yerel meclisilerdir. Bir anayasal monarşi ya da 

anayasal krallık olarak adlandırılan ve Kuzey Batı Avrupa’da İskandinav Yarımadası’nın üçte 

ikisini oluşturan İsveç’te illerin ve belediyelerin karar organı meclislerdir. Belediyelerde ve 

şehir meclislerinde karar verme yetkileri seçilmiş meclisler ve konseyler tarafından kullanılır. 

Parlamento üyeleri gibi belediye ve şehir meclis üyeleri, her dört yılda bir yapılan doğrudan 

seçimlerle değişirler. Meclisler, belediye veya il meclisi idaresinin öncelikli veya önemli 

konularıyla ilgili kararlar verir. Bunlar: (akt. Öztürk, 2003: 71-72)   

1- Faaliyetler için hedef ve usullerin tespit edilmesi 

2- Bütçe, vergilendirme ve diğer önemli mali konular 

3- Komitelerin teşkilatlanması ve çalışma usulleri 

4- Seçilmiş temsilcilerin mali kazançlarının tespiti 

5- Yıllık rapor ve bunun ibrazı 

Bu görevler için yerel yönetimler yasası, belediye meclisinin veya şehir meclisinin 

görevlerini yerine getirmesinde ihtiyaç duyulan yönetim kurulu ve komiteler atanmasını da 

gerekli kılmaktadır.  
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Geniş görev alanları, yeterli mali kaynakları ve yürütme yetkileri ile belirginleşen 

gerçek yerel yönetim kurumu özellikleri dikkate alındığında Finlandiya belediyelerinin ayrı 

bir örnek teşkil ettiği söylenebilir. Bu belediyelerin kurullara ve komisyonlara dayalı bir 

yönetim yapısına ve tarzına sahip oldukları görülmektedir. Fin belediyelerinin karar organı 

güçlü bir belediye meclisidir. Yürütme yetkisi ise meclisin oluşturduğu bir yürütme kuruluna 

bırakılmıştır. Bu genel yetkili yürütme kurulu dışında, onunla çeşitli yöntemlerle ilişkisi 

kurulmuş değişik birçok kurul ve komisyon belediye hizmetlerinin yönetiminde etkili 

olmaktadır (Yalçındağ, 1996: 78).  

Türkiye’de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 12. maddesine göre
45

; 

Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup hukuka aykırı 

gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden 

görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen 

kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt 

çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir. Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile 

kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir. Kararlar, kesinleştiği 

tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. 

Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Mülkî idare amiri hukuka 

aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine başvurabilir. Yine aynı 

kanunun İlçe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak 

belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, 

yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden 

görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar 

ederse karar kesinleşir. Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine 

gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine 

başvurabilir. Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri tarafından alınan imara ilişkin 

kararlar, kararın gelişinden itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından nazım 

imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek aynen veya değiştirilerek kabul edildikten 

sonra büyükşehir belediye başkanına gönderilir. 

Bir karar organı olarak Büyükşehir Belediye Meclis kararlarının alınma şeklinde izlenen 

prosedür böyle olmakla beraber, diğer bir ifade ile meclisler, yerel düzeyde 

belediyenin sorumluluğundaki hemen her türlü konuyu karara bağlamakla beraber bu 

kararların alınmasında yerel bürokrasinin etkili olduğu veya karar süreçlerinde yer aldığı 

hemen hemen hiç görülmemektedir. Belediye Başkanı’nı yerel bürokrasiye daha yakın 

olmakla beraber, meclisten karar çıkartmadan çalışma yapması güçtür. Bundan dolayı, yerel 

meclisler bir anlamda belediyelerin meşruiyet organlarıdır (Arıkboğa, 2012:121). 

Belediyelerde karar vermenin yasal boyutu yetki alanlarını, karar verme süreçlerini ve bu 

süreçte rol alanları belirler. Ülkemizde karar sürecini etkilemek isteyen aktörler başkan ya 

da meclis üyelerini etkilemek zorundadır. Belediye yönetim şekli başkanlık modeline yakın 

bir modeldir; başkan yürütme organının başıdır ve yasal ve siyasi olarak güçlü kılınmıştır. 

                                                           
45

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf
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Bugün belediye yönetimlerinde karar verme sürecinde belediyenin tabi olduğu mevzuat 

belirleyici bir rol oynadığı söylenebilir. Belediye yöneticileri ve bürokrasisi, belediye 

kararlarını alırken mevzuata uymak zorundadırlar. Ancak yasal süreçler belediye kararlarının 

formel işleyişini göstermekle beraber, formel işleyiş dışındaki birçok unsur da dolaylı yönden 

belediye kararlarına etki edebilmektedir. Mesela halkın katılımı, referandum, bireysel 

başvurular, meclis toplantılarına katılma, halk günleri gibi yollar bunlardan azılarıdır. Bunun 

yanında esnaf-tüccar kesimi, serbest meslek mensupları ve ekonomik seçkinler belediye 

kararlarında etkili olmaktadır. Sivil toplum kuruluşları da kendi menfaatleri doğrultusunda 

karar verme sürecinde etkili olmakta aynı zamanda halkın yönetime katılmasında aracılık 

yapmaktadır. Siyasal parti teşkilatları kendi siyasi görüşleri doğrultusunda belediye kararlarını 

etkilemeye çalışmaktadırlar (Ünal, 2012:278). Ancak iç halk diyebileceğimiz belediye 

bürokrasisinin ve belediye çalışanların belediye yönetimleri üzerinde etki ettiği veya kararlara 

yön verebilme gücünün olduğu söylenemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe 

belediyelerinde yapılan bir alan araştırmasında bir kamu kurumu olan belediyelerde 

çalışanların fikirlerini söyleyemedikleri ve fikirlerini geliştirebilecek bir ortamın bulunmadığı, 

belediye çalışanlarının fikirlerinin desteklenmediği görülmüştür (Üste-Güzel, 2010: 73-77).  

Bu çalışma daire başkanları düzeyinde olmasa da belediye bürokrasisinin önemli bir parçasını 

oluşturan kesimlerin sürece katılımını çok da dikkate almamaktadır. Oysa teknik konularda 

özellikle bütçe hazırlık sürecinde belediye bürokrasisinin önemli aktörler arasında yer aldığı, 

hem amali hizmetler birimleri hem de gider tekliflerinde buluna belediye birimleri başkanın 

yanı sıra etkin olduğu ifade edilebilir (Arıkboğa, 2012: 150)  

 

3-HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE BELEDİYE 

BÜROKRASİSİNİN KARAR VERME VE KATILIM SÜREÇLERİ 

AÇISINDAN İRDELENMESİ 

Yukarıda da değinildiği gibi Belediye Meclisi kentle ilgili konularda karar organıdır ve 

belediyenin temel politikalarının neler olması gerektiğine yön vermektedir. Bunun yanında 

yerel boyutta alınan kararların uygulayıcıları yerel bürokrasiyi oluşturan birimlerdir. Bunların 

başında daire başkanları gelmektedir. Daire başkanları yerel düzeyde alınan kararların farklı 

faaliyet kollarına göre dağılımını ve işleyişini sağlamaktadır. İcrai boyutta karar 

mekanizmalarının daire başkanlıkları aracılığıyla yönetildiğini söylemek mümkündür. 

Hatay Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde belediye bürokrasisinin karar verme sürecine 

katılımına ilişkin bu çalışmada mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın kapsamında 

özellikle karar verme ve katılım süreçlerinin nasıl gerçekleştiği ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bu bağlamda ilgili birim yöneticilerine karar verme süreçlerinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin 

bir takım açık uçlu sorular yöneltilmiş ve elde edilen verilerin bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

“Kararlar kurumunuzda nasıl alınıyor?” (Üst yönetici, Daire Başkanlıkları, çalışanlarla 

birlikte, hizmetin götürüldüğü yurttaşlar vs. bunlardan hangileri etkili oluyor) şeklinde 

yöneltilen bu soruya; Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde rutin kararların 5216 Sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanunu’nun öngördüğü şekilde Belediye Meclis ve Belediye Encümen 

tarafından alındığı belirtilmiştir. Kanunun kararların alınmasında ve işleyişinde öngördüğü 
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süreç belli olmakla beraber46; başkanın karar organı olan meclisin kararlarını etkileyebildiği 

ileri sürülmektedir. Hatay Büyükşehir Belediyesinde görev yapan belediye bürokrasisi de bu 

görüştedir. Onlara göre, üst yönetici olan Belediye Başkanı’nın kararların alınma sürecine 

etkisi vardır ve koordineli bir işleyiş mevcuttur. Bu koordinasyon yerel bürokrasinin uyumu 

yönünde daha çok istenmektedir. Belediye Başkanı’nın alınasını istediği herhangi bir yatırım 

kararına hiç bir daire başkanının müdahale etmediğini, diğer bir ifade ile karar verme 

sürecinde yer almadığı, sadece tek başlı alınan bu kararların uygulama sürecinin yönetimine 

etkilerinin olduğunu belirtmiştir. Daha açık bir ifade ile onlara göre Belediye Başkanı kentsel 

mal ve hizmetlerle ilgili kararları alırken katılımcı bir anlayışı benimsemiyor. Böyle olunca, 

daire başkanları sadece bu hizmetlerin uygulanmasını yöneten bir konumdadırlar. Aslında bu 

konuda meclis üyeleri de benzer düşünceye sahiptir. Onlara göre hizmetlerin yerine 

getirilmesi noktasında belediye bünyesindeki daire başkanlarının uygulayıcı olduğu ve bu 

şekilde halkın talep ve beklentilerini göz önünde bulundurduğu ileri sürülmüştür. Bununla 

beraber daire başkanlarının niteliğinin yeterli olmadığı ve kadrolu daire başkanın sayısının az 

olduğu, bundan dolayı daire başkanlarının, belediye başkanın aldığı herhangi bir kararı 

sorgulamaya çekinmelerine yol açtığı vurgulanıyor.  Aslında yerel bürokrasinin nitelikli 

olması bu tür bir eleştiriyi geçersiz kılabilir. Nitekim yapılan bir çalışmada (Tarkan, 2013: 21-

22), imar komisyonu üyelerinin eğitim düzeyinin %60’a yakın oranda lisans ve lisansüstü 

dilimde yer alması teknik bir komisyon bakımından olumlu görülmektedir. Özellikle 

büyükşehirlerde bu niteliğin çok daha önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. Çalışmada 

ayrıca bürokrasi ile komisyonlar arasında sağlıklı bir ilişki düzeninin kurularak bilgi akışının 

etkin işletilmesi ve komisyonlar tarafından yazılan raporların meclis üyelerine karar 

öncesinde yeterli düzeyde bilgi verecek nitelikte olması belediyenin kurumsal yapısı içinde 

önemli bir konu olduğu belirtilmiştir. 

Kararların nasıl alındığı sorusunun meclis üyelerine sorulduğunda belediye 

bürokrasisinden farklı bir durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Meclis üyelerine göre, 

belediyede alınan kararlar halkın seçtiği meclis üyelerinin katılımıyla belirlendiği için halkın 

dolaylı yoldan bir katılımının sağlandığı, ayrıca bir kurum olarak belediyenin gündelik 

çalışmalarının bir bölümünün de halkın doğrudan talepleri olduğu belirtilmiştir. Halkın kısa-

orta-uzun vadeli ihtiyaçlarına ilişkin dilekçe kanunu, bilgi edinme kanunu gibi kanunen 

öngörülen bir mekanizmanın da mevcut olduğu dile getirilmiştir. Çalışanların da kentin bir 

paydaşı olması dolayısıyla kente ilişkin bir sorunu ya da talebi birebir belediyeye aktarma 

konusunda etkin bir rol oynadığı belirtilmiştir. Hatay Büyük Şehir Yönetimi açısından 

özellikle meclis profilinin çok değişken olduğu, başkanın belediye meclis üye dağılımında 

etkinliğini sınırlayacak ve politize edecek yönlerin de olduğu söylenebilir. Böyle olunca 

meclis kararlarının, katılımcı bir anlayışla mı, yoksa çatışmacı bir durumla mı alındığı 

tartışılmaktadır. Hatta bu kararlarda etkinliğin zaman zaman meclislerden ziyade kentsel 

alanda var olan ekonomik elitlerin etkin olduğu ileri sürülmektedir. 

                                                           
46

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf  

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5216.pdf


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

3676 

“Daha iyi bir kentsel hizmet sunabilmek adına sizce kararlar ne şekilde alınmalı? 

Daire başkanlarına yöneltilen bu soruya; Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde önceliklerin 

halktan gelen talepler olduğu, vatandaş ile koordineli bir şekilde hizmet sunumu 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Örneğin, kentin fiziki görünümü Antakya tarihi dokusu 

korunarak nasıl iyileştirilebilir? Kentsel altyapı hizmetleri nasıl geliştirilebilir? gibi 

konuların, halktan gelen istekler doğrultusunda şekillendiği belirtilmiştir. İhtiyaçların önünde 

duran faktörün fiyat performans analizi olduğu belirtilmiş, yapılan yatırım maliyetinin yapılan 

yatırımın getirilerine (sosyal-teknik-gündelik anlamda) uygun olması gerektiği 

vurgulanmıştır. Kent ile ilgili kararlara ayrıca 5018 sayılı kanunla hazırlanması öngörülen 

kurum tarafından hazırlanan stratejik plan ve performans programında yer alan kararların da 

öncelikli olduğu dile getirilmiştir. Stratejik plan ve programların işlevsel bir şekilde yerine 

uygulamaya konulması belediye yönetimi için önemli bir adım olarak nitelendirilebilir. Fakat 

büyük şehir belediye oluşturulduktan sonra ilk altı ay içerisinde hazırlanması gereken bu 

planın, büyükşehir belediyesi tarafından zamanında hazırlanmamış olması belediyenin mal ve 

hizmet üretimi noktasında etkinliğini oldukça sınırlandırmıştır veya geç bırakmıştır ki bu 

durum yerel düzeyde birçok eleştiriye de neden olmuştur.
47

  

 “Kurumunuzda en çok hangi konularda karar alınmaktadır?”  daire başkanlarına 

yöneltilen bu soruya verilen cevaplar, genel itibariyle alınan kararların yatırım kararları 

olduğu şeklindedir. Bunun da yatırımın yapılış şekli ve zamanlamayla ilgili kısmının yoğun 

olduğu, yönetimsel iş planıyla ilgili kararlar alındığı belirtilmiştir.  

Ayrıca; 

Büyükşehir Belediye’sinde alınan kararlar genel itibariyle şu şekilde sıralanmıştır: 

 Kamulaştırma kararları  

 Yol açma, Park, Bahçe ve Köprü yapım kararları 

 Mezarlık açma kararları 

Örneğin Hatay Büyükşehir belediyesi kapsamında son alınan kararın;  Hatay’daki bütün 

mahallelere (eski köyler) halkın cenaze, düğün gibi işlerde kullanabilmesi için çok amaçlı 

salon inşasının yapılması yönünde olduğu belirtilmiştir. Ancak bu kararların alınmasında 

katılımcı bir anlayışın olduğu söylemez. 

“Kararlar alınırken en önemli dayanağınız nedir?” daire başkanlarına göre karar 

almaya en üst merci olan Belediye Başkanının geçmiş dönem belediye başkanlığı 

deneyimleri, bilgi ve donanımı etki etmektedir. Bu durumda kararların alınma sürecinde ve 

işleyişinde belediye bürokrasisinin pek işlevsel olmadığı, çoğunlukla belediye başkanının tek 

başına aldığı kararların uygulanması sürecini yerel bürokrasinin yönetebildiği dile 

getirilmiştir. 

Hatay’da yapılacak yatırımlara, verilecek hizmetlere yönelik kararlar alınırken 

Büyükşehir Belediye meclisi aracılığıyla oluşturulan anketörler tarafından yapılan anket 

uygulaması sonuçlarının öncelikli göz önünde tutulduğu dile getirilmiştir. (Büyükşehir 

Belediyesi bünyesinde 25 adet anketörün bulunduğu ve kentin hemen her bölgesinde kente 

ilişkin kararlara yönelik düzenli aralıklarla anket çalışmasının yapıldığı vurgulanmıştır.) 
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“Kararlar alınırken kaç kademe veya aşamada alınmaktadır?” sorusuna vatandaşın 

bürokrasiyi harekete geçirmesi yani kamu kurum ve kuruluşlarına kendi ihtiyaçlarına 

istinaden nasıl başvuracağının yolları birincil ve ikincil mevzuatta belirlenmiş olduğu 

vurgulanmıştır. Aynı zamanda İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı süreci şu şekilde 

anlatmıştır; “belediyeye müracaat ilgili birimi harekete geçirir, ilgili birim mevzuat 

çerçevesinde çözüp çözmeyeceğine bakar, bütçe olanaklarına bakar eğer daha üst düzeyde 

bir karar alınması gerekiyorsa bunu hiyerarşi ilkesi çerçevesinde bir üst birime aktarır ve son 

tahlilde meclise gitmesi gerekiyorsa (örn. İmar değişiklikleri buna ilişkindir) gider”. Bu 

aşama mevzuatta bu şekilde tanımlanmıştır. Örnek vermek gerekirse bir mahalleye giden 

kanalizasyon patladı müracaat edilecek yer bellidir belediye tüzel kişiliği su kanalizasyon 

idaresine ihbar, şikâyet ya da bildirimde bulunur. Bunun için üst düzey karar almak 

gerekmez, haberdar edildiğinde yerinde tespit yapılır giderilmesine ilişkin teknik anlamda ne 

yapılması gerekiyorsa bunun hazırlığı yapılır ve müdahale edilir. Bu durum için ne meclisin 

ne encümenin ne de başkanın harekete geçmesi gerekmez. Çünkü kurumun işleyişi bu 

yöndedir.  

“Karar alma süreci ne kadar sürede sonuçlanmaktadır?” sorusuna Genel Sekreter 

Yardımcısı tarafından bir örnek üzerinden yanıt verilmiştir. “Örneğin kentin parkı 

bulunmayan bir mahallesinde park ihtiyacının olduğu gözlenmiş bunu muhtar ya da bir 

vatandaş belediyeye bir dilekçe ile bildiriyor. Yazı işleri kararlar dairesi evrak bölümüne 

gider orası park bahçeler daire başkanlığına yönlendirir. Bu birim performans programına 

bakar varsa bununla ilgili çalışma uygulamaya koyar. Eğer performans programında yoksa 

ve acil bir ihtiyaç ise gerekli izinler alınarak yapımına başlanıyor.  Veyahut konuyla ilgili 

stratejik planda konunun ilişkilendirilebileceği bir alan varsa (örneğin büyükşehir 

belediyesinin stratejik planında yıllık %5 oranında yeşil alan artırımı hedefi var) bu hedefle 

ilişkilendirerek park yapımı sağlanmaktadır”. Fen İşleri Daire Başkanı, karar alma sürecinin 

belediye meclisinden çıkan karara göre belirlendiğini, meclisin siyasal dağılımının farklı 

olması nedeniyle bazen alınan/alınacak olan kararları geciktirebildiğini dile getirmiştir. 

Normal koşullarda meclisin bu yönünün olumlu bir yanının olduğu düşünülse de birden fazla 

parti grubunun mecliste yer olmasını bir fikir birliği sağlanamamasından dolayı olumsuz bir 

durum olarak aktarıldığı görülmektedir. 

Daire başkanlarına karar verme sürecinde yeni kurulmuş olan Hatay Büyükşehir 

Belediyesi Kent Konseyinin ne rol üstlendiği de sorulmuştur? Belediye bürokrasisine göre 

Kent Konseyinin henüz karar vermede aktif rol oynamadıkları ve kent konseyi proje 

ürettiğinde kentte uygulamaya geçmesi için başkan tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Yerel demokrasinin en etkin araçlarından biri olan Kent Konseylerine fikri düzeyde kararlara 

etki eden bir bürokratik yapılanma olarak bakılırsa sürece katkı sağlayan ve belli ölçülerde 

katılımcılığa etki eden bir mekanizma olduğu söylenebilir. Ancak Kent Konsey’lerinin karar 

alma sürecine katılımlarının söz konusu olmadığı, Kent Konsey’lerine bakış açısının konsey 

başkanlarının ya da üyelerin içinden anti bakış açısı çıkmasından çekinildiği bu yüzden 

sadece konseylerden talimatlarla iş gören bir kurum olmasının beklendiği dile getirilmiştir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
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Son yıllarda kamu yönetimi anlayışında ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak devletin 

küçültülmesi, yeki, görev ve sorumlulukların adem-i merkeziyetçi yapılara kaydırılma 

çabaları, yerel bürokrasinin ve yerel alt örgütlenmelerin daha fazla yerelleşme istekleri ve 

yerelleşmeye verilen önemin giderek artması gibi etkenler, yerel yönetimlerin işlev ve 

faaliyetlerinde katılımcı mekanizmaların kapsamını önemli şekilde genişletmiştir. Yerelleşme 

ve yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin toplumsal memnuiyeti artıracak şekilde 

yaygınlaştırılması anlayışı, beraberinde hem alt örgütlenmelerin hem de tüm yerel paydaşların 

karar alma ve karar verme mekanizmalarına katılımını gerekli kılmış. 

Büyükşehir Belediyesi sisteminde gerek belediye meclisi gerekse de belediye 

başkanının halk tarafından seçilmiş olduğu göz önünde bulundurulursa halkın kısmen bir 

takım konularda dolaylı katılım sağladığı söylenebilir. Ancak yerel halkın ihtiyaç duyduğu 

hizmetlerin nicelik ve nitelik olarak sürekli bir şekilde artması, sorunlarının karmaşık bir 

yapıya bürünmesi yerel yönetimlerin karar verme sürecine yerel bürokrasinin doğrudan 

katılımını sağlayan bir yönetim anlayışının varlığını gerektirmektedir. Yerel ihtiyaçları en iyi 

bilen, sorunlarla karşı karşıya kalan yerel bürokrasinin, sorunların çözümlenmesinde 

yöneticilerle işbirliği yapması ve uzmanlık alanlarıyla ilgili daha etkin ve sonuç doğrucu 

kararların alınmasına katkı sağlaması ve bu bağlamda karar alıcıları yönlendirmesi çok daha 

önemlidir. Bu yaklaşım bir taraftan yönetimin demokratik boyutunu ortaya çıkarırken bir 

taraftan da sağlıklı kararların alınmasına etki edebilir.  Maalesef böylesine bir karar alma 

süreci çoğu kez yaşanmamaktadır. Nitekim Hatay ölçeğinde yapılan bu araştırmada belirtilen 

katılımcı mekanizmaların etkinliği olduğunu söylemek mümkün görülmemektedir. Hatta 

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde kentin geleceğine dair herhangi bir bütünsel planlama 

yaklaşımı bulunmadığından, karar alma süreçlerinde yerel  paydaşların katılımdan söz etmek 

pek de mümkün değildir. Özellikle sağlıklı karar almada etkin olması düşünülen yerel 

bürokrasinin, karar vericiler tarafından sürece etkin bir şekilde dahil edilmediği, hatta danışma 

düzeyinde bile sorunların yaşandığı dikkat çekicidir. Bunda yerel bürokrasinin nitelik 

zaafiyeti yaşadığı ve karar vericilerin bundan dolayı bunları dikkate almadıkları 

görülmektedir. Ancak böylesini bir yaklaşım, tümden belediye yönetiminin zafiyetini 

doğurabilmektedir. Bu durumda Hatay Büyükşehir Yönetiminde, teoride var olan ama 

uygulamada çok sınırlı düzeyde katılımın olduğu görülmektedir. 
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ÖZET: İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanoğlu daha iyi şartlara ulaşabilmek için zorunlu 
veya gönüllü olarak göç etmektedir. Günümüzde göç faaliyetleri eskiye nazaran daha yoğun bir 

şekilde gerçekleşmektedir. Bugün dünya nüfusunun %2,7’sinin göçmen olduğu tahmin edilmektedir. 

Göçün birçok sebebi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yaşanan savaşlar ve iç karışıklıklardır.  

Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle yaklaşık 11 milyon insan mülteci konumuna düşmüştür.  

Geçmişte göçte kaynak ve transit ülke konumunda olan Türkiye, gelişen ekonomisi ve yaşam koşulları 

ile birlikte, son yıllarda hedef ülke haline gelmiştir.  Türkiye, komşu ülkelerde yaşanan ekonomik 

güçlükler, siyasi istikrarsızlıklar ve bulunduğu coğrafya nedeniyle düzensiz göç akınlarına maruz 

kalmaktadır. Türkiye, düzensiz göç faaliyetleri ile özellikle de çok sayıda insanın hayatını 

kaybetmesine yol açan deniz yoluyla göçe karşı mücadele etmektedir. Türkiye uluslararası 

antlaşmalara taraf olarak, idari düzenlemeler yaparak, uluslararası işbirliklerine katılarak ve Sahil 

Güvenlik Teşkilatını kuvvetlendirerek göç faaliyetlerini engellemeye yönelik önlemler almaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye üzerinden gerçekleşen göçün sebepleri,  Türkiye üzerinde oluşturduğu etkiler, 

göçmenlerin izledikleri deniz rotaları ele alınmış ve deniz yoluyla gerçekleşen göç faaliyetinin 

engellenmesine yönelik alınabilecek önlemler SWOT analizi kapsamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Düzensiz Göç, Türkiye, Deniz Rotaları, SWOT Analizi. 

 

MIGRATION FROM TURKEY BY SEA 

 

ABSTRACT: Since the beginning of human history, mankind has migrated forcedly or voluntarily in 

order to achieve better living conditions. Today, migration activity takes place more intensely than in 

the past. Therefore, it is estimated that 2.7% of the world's population is migrant. There are many 

causes of migration. One of the causes is wars and internal turmoil. Because of the internal turmoil in 

Syria, an estimated 11 million Syrians are now live as refugees.  

Turkey, which was traditionally a ‘source’ and ‘transit’ country for migration, has now become a 

‘destination’ country with her strengthening economy and living conditions. Turkey are exposed to 

irregular migratory flows because of geographical location, political instability and economic 

difficulties in neighboring countries. Turkey is determined to continue its efforts to prevent irregular 

migration especially irregular migration by sea which cause a lot of life. 

Turkey take precautions to prevent irregular migration by participating in international treaties, 

administrative arrangements, participating in international cooperation and strengthening the Coast 

Guard. 
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In this study, the cause of migration, the effect of migration to Turkey and sea routes from Turkey 

followed by migrants are examined. Measures to be taken for the prevention of migration activities by 

sea were evaluated under the SWOT analysis. 

Key Words:  Irregular Migration, Syria, Sea Routes, SWOT Analysis. 

GİRİŞ  

Bireylerin ya da toplulukların bulundukları yerlerden siyasal, toplumsal ya da ekonomik 

nedenlerle bulundukları yerleri terk ederek başka bir yerleşkeye yerleşme eylemine göç 

denilmektedir. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren insanoğlu daha iyi şartlara 

ulaşabilmek için zorunlu veya gönüllü olarak göç etmektedir. Göç insanoğlunun adapte 

olması, hayatta kalması ve adapte olabilmesi için en temel nedenlerden bir tanesidir (Adler & 

Peter, 2003:68). İnsanoğlunun sahip olduğu bilgi birikimi yıllarca göç yoluyla bir toplumdan 

diğer topluma taşınmıştır. Göç eylemi incelendiğinde gönüllü veya zorunlu olarak 

çalışma/sığınma amacıyla yasal ve yasal olmayan yollardan gerçekleştiği gözlemlenmiştir.  

21. yüzyılda dünya nüfusunda yaşanan hızlı artış, ülkeler arası ekonomik eşitsizlikler, doğal 

afetler, savaşlar ve iç çatışmalar gibi nedeler ile göç hareketleri hızlanmış ve karmaşık bir hale 

gelmiştir. Göç her ne kadar bir yer değişikliği gibi görülse de, fiziki ortamın farklılaşması 

göçmenlerin hayatlarında çok büyük değişimlere neden olmakta aynı zamanda göç edilen 

toplumda da olumlu ve olumsuz anlamda toplumsal ve kültürel değişmelere neden 

olabilmektedir. Göçmenlerin geldikleri topluma uyum sağlayamamasının yarattığı sonuçlar, 

yabancı düşmanlığının ve ırkçılığın yükselişine neden olmaktadır. 

Günümüzde göç hareketleri ülkeler arası ilişkileri, ulusal ve uluslararası güvenliği, ulusal 

kimliği ve toplumsal hayatı etkileyerek dünya genelinde ülkeleri ve toplumları yeniden 

yapılandırılmasına ve hükümetlerin politikalarında dönüşüme neden olmaktadır.  

Bugün dünya nüfusunun %2,7’sinin (yaklaşık 232 milyon (Skeldon, 2013:11)) göçmen 

olduğu 2015 yılı itibariyle 60 milyon kişinin zorla yerinden edildiği tahmin edilmektedir (The 

UN Refugee Agency , 2015). Suriye’de de yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle yaklaşık 12 

milyon insan yerinden edilmiştir (EuroMed Rights, 2015). The Regional Refugee and 

Resilience Plan (3RP) hazırladığı Mid-Year Report-2016’ya göre 31 Mayıs 2016 itibariyle 

Türkiye’de 4.841.305 kayıtlı Suriyeli mültecinin 2.743.497 bulunmaktadır (3RP, 2016).  

Geçmişte göçte kaynak ve transit ülke konumunda olan Türkiye, son dönemlerde gösterdiği 

ekonomik gelişme ile birlikte, son yıllarda hedef ülke haline gelmiştir.  Türkiye, komşu 

ülkelerde yaşanan ekonomik güçlükler, siyasi istikrarsızlıklar ve bulunduğu coğrafya 

nedeniyle düzensiz göç akınlarına maruz kalmaktadır. Türkiye üzerinden zengin batı 

ülkelerine yönelik düzensiz göç faaliyetleri Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle genel 

itibariyle çok fazla insanın hayatı kaybettiği deniz yoluyla gerçekleşmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın yayınladığı raporlarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 

2014 yılında 14.961 iken 2015 yılında 91.611 yükselmiştir (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
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Düzensiz Göç İstatistikleri, 2016). Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı Echo Tanıtım 

Belgesi’nde 2016 yılında 126.166 civarında kişinin deniz yoluyla Türkiye'den Yunanistan'a 

ulaştığı belirtilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2016). Yayınlanan istatistikler incelendiğinde 

her geçen gün deniz yoluyla gerçekleşen mülteci sayısının artacağı değerlendirilmektedir. 

Türkiye, uluslararası antlaşmalara taraf olarak, idari düzenlemeler yaparak, uluslararası 

işbirliklerine katılarak ve Sahil Güvenlik Teşkilatını kuvvetlendirerek deniz yoluyla 

gerçekleşen düzensiz göçün engellenmesine yönelik önlemler almaktadır. 

Bu çalışmada Türkiye üzerinden gerçekleşen göçün sebepleri, tarihsel gelişimi, deniz yoluyla 

gerçekleşen göç faaliyetleri, , göçmenlerin izledikleri deniz rotaları ele alınmış ve deniz 

yoluyla gerçekleşen göç faaliyetinin engellenmesine yönelik alınabilecek önlemler SWOT 

analizi kapsamında incelenmiştir. 

1. DENİZ YOLUYLA GERÇEKLEŞEN GÖÇÜN TARİHSEL SÜRECİ 

İnsanoğlu yerleşik hayata geçmesiyle günümüzde göç olarak adlandırdığımız eylem 

başlamıştır (YALÇIN, 2004). İnsanların yerleşik hayata geçmesiyle kabileler ve devletler 

oluşmaya başlamıştır. Bir kabilenin diğerini istila etmesi, güçlü devletlerin topraklarını 

genişletmesi ve sömürgeci güçlerin faaliyetleri sonucunda büyük göç hareketlerinin 

oluşmasına neden olmuştur. Tarihsel süreç incelendiğinde kitlesel nüfus hareketleri istila, 

fetih, kolonizasyon ve göç şeklinde gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde 

deniz yoluyla gerçekleşen göç faaliyetleri aşağıda olduğu gibidir. 

a. Milattan önce 2000 ve milattan sonra 800 tarihleri arasında denizciler tarafından Güney 

Pasifik Denizi’nde keşifler gerçekleştirilmiş ve adalara insanların yerleştirilmiştir. 

b. 8-10. yy arasında Vikinglerin İngiltere’nin kuzeyine, İrlanda kıyılarına, İskoç adalarına 

ve İzlanda’ya ticaret kolonileri kurmuşlardır.  

c. İlk kitlesel göç hareketlerinin 1492 yılında Amerika kıtasının keşfinden sonra meydana 

geldiğini söyleyebiliriz. Avrupalılar, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere 

başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular.  

d. 1492-1495 tarihleri arasında İspanya’dan kovulan (zorunlu göç) Müslüman ve 

Yahudilerin Kemal Reis tarafından Fas ve Cezayir’e intikal ettirilmiştir (İlhan & Ülger, 

2014).  

e. Batı’daki zengin ülkelerin insan gücü talepleri 15. Yüzyılda sömürgeciliğin başlaması 

ile beraber köle ticareti ile karşılanmaya başlanmıştır.  16-19. yy arasında 8-10 milyon 

Afrikalı Amerika kıtasına tarlalarda çalışmak üzere gemilerle taşınmıştır (Rosman, Rubel, & 

Weisgrau, 2009). 

f. 1770'de James Cook, Avustralya'nın doğu sahillerinin haritasını çıkarmış ve bu 

bölgeyi Britanya topraklarına kattığını ilan etmiştir. Kıtanın sömürülmesi için koloniler 

kurulmuştur. 

g. Avrupa’nın endüstriye geçişi ile birlikte Avrupa’nın sömürgeci ülkelerinde ortaya çıkan 

işsiz insan toplulukları yeni keşfedilen bölgelere ve sömürgelere göç etmeye başlamıştır. 

‘‘Fransızlar önce Kanada’nın Quebec bölgesine daha sonra Kuzey Afrika’ya yerleşmiştir. 
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1846-1932 yılları arasında yaklaşık 18 milyon insan İngiliz Adaları’ndan Kuzey Amerika, 

Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Karayip Adaları’na göç etmiş; 10 milyon İtalyan, 

5 milyon Alman da bu dönemde Avrupa’yı terk ederek başka kıtalara kısmet aramaya 

çıkmıştır. 1821-1924 arası toplam 55 milyon Avrupalı denizaşırı yollara düşüp kendilerine 

yeni bir yer seçmiş, bunlardan 34 milyonu Birleşik Amerika’ya yerleşmeyi yeğlemiştir 

(Abadan-Unat, 2002).’’ 

h. Köleliğin ‘sona erdirilmesi’ ile beraber, köleler tarafından karşılanan işgücü 

probleminin çözülmesi için sözleşmeli işçilik(on yıl süreli) sistemine geçildi. Bu kapsamda 

birinci dünya savaşına kadar Malezya, Güney Afrika, ve Jamaika’ya 30 milyona yakın Hintli, 

Pasifik Adaları ve Güney Afrika’ya da milyonlarca Çinli işçi gönderilmiştir (Yılmaz, 2014). 

i. Son olarak da Suriyeli göçmenler deniz yoluyla Türkiye üzerinden AB ülkelerine ve 

Afrika kıtasından hareketle genelde İtalya üzerinden AB ülkelerine göç etmektedir.   

2. YASA DIŞI GÖÇLE MÜCADELE 

Türkiye, Çevre ülkelerde yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle yaşam şartlarının ağırlaşması, 

güvensizlik ortamının artması nedeniyle oluşan göç faaliyetlerini ve bu göç faaliyetlerine 

bağlı olarak sosyo-kültürel dengenin bozulmaması, işlenen suç seviyesinin artmaması, 

güvenlik endişesi ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaması için çok yoğun çaba sarf 

etmektedir.  

Suriye yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle ülkemiz çok büyük bir insan akınına maruz 

kalmaktadır ve daha uzun süre de devam edecek gibi de gözükmektedir. Türkiye, yasa dışı 

göçe karşı gerek ulusal ve uluslararası seviyede önlemler almaya çalışmaktadır. Türkiye, 

Uluslararası düzeyde yapılan karşılıklı işbirliği şeklindeki çalışmalara aktif olarak katılarak 

yasadışı göçle etkin ve kararlı biçimde mücadele etmektedir. Ülkemizde yaşa dışı göçe 

yönelik uygulanan düzenlemeler ve göçle mücadele stratejileri aşağıda sunulmuştur. 

2.1. Düzensiz Göçle Mücadele Stratejileri 

Türkiye’nin stratejisi; göç temel sebeplerinin ortaya konulması ve sebeplerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, sınır güvenliğinin arttırılması, göçmen 

kaçaklığı ile mücadele tedbirlerinin ve yaptırımlarının güçlendirilmesi, Kaynak-transit-hedef 

ülkelerin ortak paydada hukuksal reformlar düzenlenmesine destek verilmesi, ulusal ve 

uluslararası kuruluşlarla koordinasyonun sağlanmasıdır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2015).  

2.2. İdari İşlemler 

a. 2000 yılının Aralık ayında Palermo’da imzalanan Sınır Aşan Örgütlü Suçlarla Mücadele 

Sözleşmesi’nin ve ek protokolleri TBMM tarafından 30 Ocak 2003 tarihinde onaylanmıştır. 

b. 03.08.2002 tarih ve 4771 sayılı Kanun (Resmi Gazete, 2002) ve Ceza Kanunu’na 

eklenen 201/a maddesi ile göçmen kaçakçılığının cezalandırılmasına ilişkin yasal 
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düzenlemeler yapılmıştır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Yeni Türk 

Ceza Kanununun 79. maddesi ile göçmen kaçakçılığı suçu ağırlaştırılmıştır. 

c. Sahte evlilikler yoluyla gerçekleştirilen göçün önüne geçmek için 3 Haziran 2003 tarih 

ve 25127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile evlenen 

yabancıların vatandaşlığa başvurabilme süreleri 3 yıla çıkarılmıştır. 

d. Göçün kontrol altına alınabilmesi maksadıyla 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 

Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulama yönetmeliği 6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

e. Kaçak taşımacılığın engellenmesi maksadıyla, 25 Şubat 2004 tarihinde Kara Ulaştırma 

Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.  

f. 5237 sayılı TCK’nın 79. maddesinde göçmen kaçakçılığı suçu düzenlenmiş, 6008 sayılı 

kanunla suç teşebbüs aşamasında kalsa dahi tamamlanmış gibi değerlendirileceği ve cezaya 

hükmolunacağı ilgili maddeye eklenmiştir.  

g. Türkiye 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereğince yasa dışı yollarla ikincil ülkelere 

girmeye çalışan Türk vatandaşlarının tamamını geri kabul etmektedir. Ayrıca, Türkiye ICAO 

Sözleşmesine gereğince, Türkiye’den giden yasadışı göçmenlerin, geldikleri uçakla ya da bir 

sonraki uçakla geri gönderilmelerini kabul etmektedir. 

h. Suriye, Yunanistan, Kırgızistan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Moldova, Belarus ve 

Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması
48

 imzalanmıştır. 

i. 28 Mayıs 2012 tarihinde düzensiz göçü önlemek amacıyla FRONTEX (AB Sınır 

Güvenliği Birimi) ile Mutabakat Zaptını imzalamıştır. 

j. Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması ve Vize Muafiyeti Yol Haritası 16 Aralık 2013 

tarihinde imzalanmıştır
49

.  

k. Göç faaliyetinin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için 6458 sayılı Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu
50

 yürürlüğe girmiş ve bu kanun ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde 

11 Nisan 2014 tarihinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

2.3. Uluslararası Girişimlere Katılım 

Düzensiz göçle mücadele karakteri gereği ülkelerin tek başına yapabileceği bir faaliyet değil 

uluslararası bir meseledir.  Bu nedenle ülkeler faaliyetleri karşılıklı ilişkiler kurarak ikili, 

bölgesel ve küresel seviyede gerçekleştirmektedir. Ulusal çıkarlarımız ve güvenliğimizin 

sağlanabilmesi, göçmenlerin insanlık onurunun korunması, güvenliklerinin sağlanması ve 

uluslararası çözümlerin üretilmesine destek sağlanabilmesi maksadıyla katılım sağladığımız 

uluslararası girişimler aşağıda sunulmuştur.  

                                                           
48

 Düzensiz göç ile ilgili etkin bir yöntemdir. Düzensiz göçe karşı ülkelerin zorunlu olarak tedbir alması sağlarken düzensiz 
göçmenlerin haklarının korunmasını ve uluslararası teamüllere uygun olarak geri gönderilmelerini sağlamaktadır. Düzensiz 

göçmenler, geri kabul anlaşması ile kaynak ülkeye veya en son transit geçiş ülkesine anlaşmada belirlenen şartlar ve kurallar 

çerçevesinde güvenli bir şekilde geri gönderilmesi hedeflenmektedir. 
49 Üçüncü ülke vatandaşlarına ilişkin hükümler antlaşma imza tarihinden üç yıl sonra yürürlüğe girecektir. 
50 6458 Sayılı kanun çıkarılmadan önce yasal olmayan yoldan Türkiye’ye giriş yapmış olan kişi kaçak olarak 

adlandırılmaktadır. 2013 yılında çıkarılan 6458 Sayılı “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu”nun 91. Maddesine bağlı 

olarak hazırlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği” bu alandaki yasal eksikliği gidermiştir Bkz.AĞIR & SEZİK (2015). 
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a. Göç yönetiminde Devletler arasında iş birliği ortamı oluşmasına destek sağlayan Bern 

İnisiyatifi (Bern Initiative) 

b. Güneydoğu Avrupa Ortak Girişimi Merkezi (SECI Center) işbirliği atında İnsan Ticareti 

ile mücadele eden “Görev Güçleri” 

c. Yasa dışı göç kaynaklı tehditlere yönelik faaliyet gösteren devletlerarası bir platform 

olan Budapeşte Süreci (Budapest Process) ve Akdeniz Bölgesinde Transit Göç Diyaloğu  

d. Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı (2003 yılında İstikrar Paktı sığınma, göç, vize, sınır 

yönetimi ve geri dönüşlerin sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin Göç, Sığınma ve Mülteciler 

Bölgesel Girişimi (MARRI)’ni başlatmıştır.) 

e. Uluslararası Küresel Göç Komisyonu ve Çekirdek Devletler Grubu ((GCIM) ) 

f. Göç ve Sınır İhlalleri Konusunda Bilgi Değişim Merkezine (CIREFI) 

g. Avrupa-Akdeniz İş Birliği Forumu (MEDA) (Türkiye Avrupa Mülteci Fonu gibi ortak 

projelere katılım sağlamaktadır.) 

h. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 

i. Yasa dışı göç ve insan ticareti konularında kolluk kuvvetleri arasında iş birliğini 

geliştirmek amacıyla kurulan Bali Süreci (Bali Process) 

j. 2014-2015yılında Türkiye Küresel Göç ve Kalkınma Forumu dönem başkanlığı  

3. DENİZ GÖÇ ROTALARI VE ALINAN ÖNLEMLER 

AB ülkelerinin güçlü ekonomileri, iş imkânlarının fazlalığı kısacası refah seviyesinin yüksek 

olması hayat standartlarını yükseltmek isteyen insanların ulaşmak istediği önemli noktalar 

arasında olmasına neden olmaktadır. Son dönemlerde Avrupa genelinde göçmen karşıtı sağ 

kanat partilerin güç kazanması nedeniyle AB ülkeleri katı politikalar izlemekte en az göçmeni 

kabul etmeye çalışmaktadır. AB ülkeleri yasa dışı göçü engellemek için sıkı vize politikaları 

ve katı sınır kontrolleri uygulamaktadır. Devletler tarafından kara sınırlarında uygulanan sıkı 

denetimler, Uluslararası Deniz Hukuku’nun denizlerde etkili bir denetime imkân vermemesi, 

denetiminin kara yollarına göre daha zor olması ve bir seferde daha fazla insanın yasa dışı 

yollar ile hedef ülkelere 

sokulabilmesi nedeniyle deniz 

yolları yoğun bir şekilde yasa dışı 

göçmenler tarafından tercih 

edilmektedir. 

 AB ülkelerine ulaşmak isteyen 

yasa dışı göçmenler tarafından 

Akdeniz deniz rotalarının 

kullanılma oranları her geçen gün 

katlanarak artmaktadır. 

Forentex’in yayınladığı 2015 

(Frontex, FRAN Quarterly 

Quarter 1 (January–March 2015), 

Şekil-8 2014-2015 yılı Yolu Yasa Dışı Göç Rotaları (Frontex, FRAN 

Quarterly Quarter 1 (January–March 2015), 2015) 
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2015) ve 2016 (Frontex, FRAN Quarterly Quarter 1 (January–March 2016), 2016) ilk çeyrek 

raporları incelendiğinde Akdeniz rotalarını kullanan göçmen sayısının 2014 yılında 220.000 

(66.698 tanesi Suriyelidir.) 2015 yılında ise 873.179 (489.011 tanesi Suriyelidir.) olduğu 

görülmüştür. Akdeniz’de kullanılan 3 ana rota bulunmaktadır. Bunlar Şekil-1’de görülen 

Doğu, Batı ve Merkez Akdeniz rotalarıdır. Batı Akdeniz Rotası; Kuzey Batı Afrika’dan 

İspanya ve Portekiz’e, Batı Akdeniz Rotası; Afrika kıtası genelinden İtalya, Fransa ve 

Malta’ya Doğu Akdeniz Rotası ise; Türkiye üzerinden kara ve deniz yoluyla Yunanistan’a 

yöneliktir. En çok kullanılan rota Merkez Akdeniz Rotası olsa da bu rotanın kullanım 

oranlarının azaldığı görülmektedir. Doğu Akdeniz Rotası’nın ise Suriye’de yaşanan 

karışıklıklar nedeniyle kullanım oranının azalmadığı önemini koruduğu görülmektedir. 

2015 yılında bir önceki yıl Ege adaları üzerinden yasa dışı yollarla batı Avrupa ülkelerine 

ulaşmaya çalışan Suriyeli, Afgan ve Iraklı göçmen sayısı dört katına çıkmıştır. Mersin ile 

Suriye ve Lübnan arasında feribot hattı işletilmesi ve bu hat çatışma bölgelerinden uzak ve 

emniyetli olması nedeniyle Doğu Akdeniz’de çok fazla göçmen görmek mümkündür. 

Mersin’den İtalya’ya 2014 yılının ilk çeyreğinde 4000 den fazla göçmen taşıyan 11 feribot 

intikal etmiştir (Frontex, FRAN Quarterly Quarter 1 (January–March 2015), 2015). Türkiye 

tarafından alınan önlemler nedeniyle bu hattın cazibesinin kaybolması nedeniyle göçmenler 

Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a ulaşabilecekleri rotalara yönelmiştir. 2015 yılında AB 

sınırlarına en çok yasa dışı göçmenlik faaliyeti Türkiye ve Yunanistan arasında Ege 

Denizi’nde olmuş bir önceki yıla göre üç kat artmıştır. Ege Denizi’nin diğer Akdeniz 

rotalarına oranla daha çok tercih edilmesinin sebebi kısa ulaşım mesafesi, düşük maliyet ve 

hava olaylarına bağımlılığın az olmasıdır. 

Doğu ve Güney bölgelerinden Ülkemize yasa dışı veya yasal yollarla giriş yapan yabancılar 

yasa dışı organizasyonlar vasıtasıyla Ege kıyı bölgelerine getirilmekte ve çeşitli deniz 

araçlarıyla Yunanistan’a ait adalara geçirilmeye çalışmaktadır. Ege’ye kıyısı bulunan Edirne, 

Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla illeri göçmenlerce yasa dışı geçiş amacıyla 

kullanılmaktadır. ‘‘Çanakkale’nin Ayvacık, Behram; Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye; 

İzmir’in Çeşme, Karaburun, Alaçatı, Seferihisar, Sığacık, Özdere, Dikili, Aliağa, Çandarlı, 

Urla; Aydın’ın Kuşadası, Söke, Didim, Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Dalaman, 

Datça bölgeleri yasa dışı göç olaylarının sıkça meydana geldiği bölgelerdir’’ (TBMM İnsan 

Hakları İnceleme Komisyonu, 2014). 2013 yılında en çok göçmen Kuşadası, Çeşme, Alaçatı, 

Didim ve Seferihisar kıyılarında yakalanmıştır. Ege’de yunan adalarına en yakın Türkiye 

sahilleri göçmenlerin çıkış noktası olarak öne çıkmaktadır. Şekil-2 ve Şekil-3’de göç 

güzergâhları ve Yunan adalarına kaçak yollarla giren göçmen sayıları gösterilmektedir. 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book 

3687 

         Ege Deniz’inde Yunan karasularının 

korunaklı hale getirilmesi yasa dışı geçişleri engellemesi ve caydırıcılığın sağlanması 

maksadıyla 2008 yılından bu yana FRONTEX (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi 

)faaliyetlerini yürütmektedir. FRONTEX kapsamında AB üyesi tüm ülkelerin sahil güvenlik 

birimleri Yunan karasularında faaliyet göstermeye başlamıştır.  

Türkiye tarafından denizde artan göç faaliyetleri ile mücadele edilebilmesi maksadıyla yasal 

düzenlemeler ve uluslararası girişimlerin yanı sıra çeşitli uluslararası harekâtlara iştirak 

etmeye ve kolluk kuvveti olan sahil güvenlik teşkilatı kuvvetlendirilmeye başlanılmıştır. Hava 

şartlarından daha az etkilenen 1700 tonluk açık deniz arama kurtarma gemileri inşa edilmiştir. 

Alınan tedbirlerin risk analizleri ile desteklenerek etkinliğinin artırılması, bölgedeki 

gözetleme ve tespit yeteneklerini 

arttırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla kara 

sularımızdaki her türlü faaliyetin takibinin 

sağlanabilmesi, insan ve malzeme 

kaçakçılığı, düzensiz göç, yasak avcılık 

gibi yasa dışı faaliyetlere daha hızlı 

müdahale imkânı sağlanabilmesi 

maksadıyla HAVELSAN ile Sahil 

Gözetleme Radar Sisteminin (SGRS) 

yerleştirilmesine yönelik projeye 

başlanılmıştır
51
. Sahil Güvenlik 

Komutanlığı tarafından düzensiz göçle 

mücadele edilmesi için 2014 yılında 

Ege’de Umut Harekâtı ve 2015 yılı 

                                                           
51

 Türkiye sahillerinin Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kesimlerinin, radar ve elektro-optik algılayıcılar kullanılarak 

kesintisiz gözetlenmesi hedeflenmektedir.  2018'den itibaren aşama aşama devreye girmesi planlanmaktadır. HAVELSAN 

A.Ş. ile 07 Mart 2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, Ön Tasarım çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamının 

2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir bkz. (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu,( 2013)). 

 Şekil-2 Ege Denizi Yasa Dışı Göç Güzergâhları 

(BODUR, 2010) 

Şekil-3  2015 Yılı Türkiye Üzerinden Yunan 
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başında Akdeniz’de “Operation Safe Med”i hayata geçirmiştir (Dışişleri Bakanlığı, 2016). 

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çevre denizlerimizde gerçekleşen düzensiz göç 

faaliyetlerine yönelik istatistiki bilgiler yayınlanmıştır. Deniz yoluyla gerçekleşen göç 

faaliyetleri 2011 yılından itibaren katlanarak artmıştır. Bu artışın sebebi Suriye ve Irak’ta 

yaşanan olaylardır. Grafik incelendiğinde 2014 yılına kıyasla 2015 yılında hızlı bir artış 

olduğu 2016 yılında ise göç faaliyetlerinde düşüş olduğu görülmektedir. 2016 yılındaki 

azalmanın sebebinin Ege denizinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Sahil Güvenlik 

Komutanlığı’nı desteklemesi ve buna bağlı olarak kontrollerin arttırılması ayrıca NATO 

tarafından EGE Denizi’nde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurlarının katılımıyla göç 

faaliyetlerinin engellenmesine yönelik başlatılan misyon olabileceği değerlendirilmektedir. 

Göçmen faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanlığı “2692 sayılı Sahil 

Güvenlik Komutanlığı Kanunu” çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 

destek talebinde bulunmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

tarafından Ege Denizi’nde “Düzensiz Göç ile Mücadele” faaliyetlerine başlanılmıştır
52

. 

Ayrıca 2015 yılında deniz yoluyla gerçekleşen yasa dışı göç faaliyetlerinin hızlı bir şekilde 

artması nedeniyle NATO tarafından EGE denizinde NATO unsurlarının(Daimi Deniz Görev 

Grubu-2 (SNMG-2)) katılımıyla göç faaliyetlerinin engellenmesine yönelik misyon 

başlatılmıştır. NATO unsurları 1 Şubat tarihinde Ege Denizi’nde uluslararası sularda, 7 Mart 

tarihinden sonra Yunan ve Türk karasularında gözetleme faaliyetlerine başlamıştır. 21 Mart 

tarihinden sonra misyonun harekât alanı genişletilmiş, Türkiye ve Yunanistan tarafından Ege 

Denizi’nde belirlenen iki operasyon alanında NATO gemilerinin gözetleme amaçlı harekât 

icra edilmesine izin verilmiştir. NATO’nun Ege Denizi’nde faaliyet göstermesine Türkiye ve 

Yunanistan sıcak bakmamaktadır
53
. Türkiye NATO unsurlarının görev süresinin belirsizliği 

ve kendi deniz egemenlik sahasında göç ile yeterince mücadele etmediği izlenimi 

oluşturabileceği, Yunanistan ise Türk karasuları dışına yapılacak NATO misyonunun 

Ege’deki deniz sınırlarına yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirebileceği için bu 

misyonun sonlandırılmasını istemektedir.  

Deniz yoluyla AB ülkelerine geçiş azalsa da kara yoluyla balkan ülkeleri üzerinden yasa dışı 

sınır geçişleri 2016 yılı ilk çeyreğinde 2015 ilk çeyreğine göre %347 oranında artmıştır 

(Frontex, Western Balkans Quarter 1 (January–March 2016), 2016). Dolayısıyla göçmenlerin 

kullandığı bir rota engellense bile diğer rotaların kullanım oranı artmaktadır. Buradan da 

                                                           
52

 Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından 21 Mart 2016 tarihine kadar geçen 10 günlük süre içerisinde toplam 1794 

göçmen tespit edilmiş, tespit edilenlerden toplam 1048 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edilmiştir. 19-28 Mart 

2016 tarihleri arasında Dikili Boğazı’nda, Çeşme Boğazı’nda, Didim açıklarında ve Bodrum Boğazı’nda 9 farklı olayda 

toplam 361 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenlerden 94’ü Çeşme İskelesi’nde kolluk 

kuvvetlerine, 267’si de denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edilmiştir (Kuvvetleri, 2016). 2016 Mayıs ayı 

içerisinde 4652 düzensiz göçmen tespit edilmiş, 296 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerine ve 316 

düzensiz göçmen Çeşme İskelesi’nde kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Bkz. 

https://www.dzkk.tsk.tr/guncelduyuru.php?id=856&dil=1 (2016). 
53

 Türkiye NATO’nun Ege’de verdiği desteği takdir ettiğini ama Ege’de Türkiye’nin etkin bir şekilde faaliyet yürüttüğünü 
belirtmiştir. Savunma Bakanı Fikri Işık "Zaten yasa dışı göçü engelleyen Türkiye. Biz Türkiye olarak bu konudaki 

çabalarımızı sürdüreceğiz, NATO kuvvetinin burada bulunmasına gerek yok" açıklamasında bulunmuştur. Almanya 

Savunma Bakanı von der Leyen, Ege’deki NATO misyonunun şimdilik bu yılın sonuna kadar devamının güvence altına 

alınmış olması sevindiricidir. Daha sonrası için duruma bakarız” ifadelerini kullanmıştır. Bkz. http://dw.com/p/2RnrR. 
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anlaşılacağı üzere göç ile mücadele faaliyeti ülkelerin tek başına değil ikili, bölgesel veya 

küresel boyutta yapılabileceği bir mücadeledir.      

4. YASA DIŞI GÖÇ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

a. 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanan Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, yasadışı 

yollarla Türkiye üzerinden AB üye ülke topraklarına giren mültecilerin Türkiye’ye iadesini 

öngörmektedir. Türkiye’den AB ülkelerine yasa dışı yollarla giriş yapmış olan mültecilerin 

Türkiye’ye geri iadesine Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından en az 3 yıl sonra 

başlanacaktır. Geri Kabul Anlaşması 2 Ağustos 2014 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. 

b. Türkiye ile AB, 29 Kasım 2015'te Brüksel'de düzenlenen AB-Türkiye Zirve 

Toplantısında, düzensiz göçün Türkiye'nin desteğiyle kontrol altına alınmasını amaçlayan 

Göç Eylem Planı üzerinde uzlaşmıştır. Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşmada aşağıdaki 

noktalar öne çıkmıştır. 

(1) Sınırların korunması kapsamında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile 

AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) arasındaki işbirliği faaliyetlerinin arttırılarak 

güçlendirilmesi ve NATO gemilerinin Ege Denizi’nde caydırıcılık sağlanması için devriye 

gezmeye başlaması  

(2) Türkiye'deki sığınmacı kamplarında bulunan sığınmacıların Avrupa yoluna 

düşmemeleri için Türkiye'deki yaşam koşulları iyileştirilmesi, daha iyi sağlık hizmetleri 

sunulması ve Sığınmacı çocuklarının eğitim görmesi 

(3) Suriyeli sığınmacılara çalışma izni sağlanması  

(4) AB Türkiye'ye mültecilerin ihtiyaçları karşılanması için 3 milyar euroluk bir 

yardım fonu aktarılması 

(5) AB üyelikleri kapsamında belirlenecek fasılların açılması 

c. 18 Mart 2016 AB ile Türkiye’ye geri getirilen her Suriyeli karşılığında başka bir 

Suriyelinin bir AB ülkesine yerleştirilmesinin öngörüldüğü anlaşma imzalanmıştır
54

.  

d. Mülteci anlaşması kapsamında da Türkiye tekrar vize serbestisi için AB tarafından 72 

kriter belirlenmiş Türkiye tarafından 65 yerine getirilmiştir. Kalan kriterlerden 6'sının yıl 

sonuna kadar yerine getirilmesi konusunda Türkiye ile AB arasında anlaşma sağlanmıştır. 

Kalan en son madde ise terör ile mücadele yasası kapsamındadır ve Türkiye ile AB arasında 

arada anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Türkiye yaşadığı güvenlik tehditleri nedeniyle Terör ile 

mücadele hususlarında değişiklik yapmak istememektedir. Bu konuda Dış İşleri Bakanı 

tarafından, ‘‘Ancak bunların hepsi vize serbestisine bağlı. Bu husus da 18 Mart tarihli 

                                                           

54 Sığınmacı anlaşması:  

Türkiye, Suriyeli mülteciler dâhil olmak üzere Yunanistan'a giren tüm yasadışı göçmenleri geri kabul edecek ve Suriyeli 

mültecilerin bir kısmı AB ülkelerine dağıtılacaktır. AB, Suriyeliler için verdiği mali yardımı arttıracak, Türkiye’nin üyelik 

müzakerelerini hızlandıracak, Türk vatandaşları için vizeleri daha erken kaldıracak ve Türkiye'nin AB'ye tam üyelik 

müzakereleri hızlandırılacaktır. Türkiye ile AB arasındaki vize serbestisinin Haziran 2016'da yürürlüğe girmesi amacıyla 

çalışılacaktır. 
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anlaşmanın bir parçası. Bu bir tehdit değil. Eğer vize serbestisi uygulanmazsa, biz de Geri 

Kabul Anlaşması'nı ve 18 Mart’ta imzaladığımız anlaşmayı bir kenara bırakmak zorunda 

kalacağız.’’ şeklinde açıklamada bulunulmuştur. Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere 

Türkiye vize serbestiyeti verilmezse Geri Kabul Anlaşması'nı ve 18 Mart’ta imzalanan 

anlaşmaları iptal edecek ve AB ile göçmen sorununda ortak hareket etmeyecektir. 

5. Yasa Dışı Göç Faaliyetlerinin Engellenmesi İçin Alınan Tedbirlerin SWOT Analizi 

İdari önlemler ve taraf olunan uluslararası işbirlikleri, Sahil güvenlik teşkilatının 

kuvvetlendirilmesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yasa dışı göç kapsamında 

kullanılması ve NATO misyonunun Ege Denizi’nde görev yapması, Ege Denizi’nde yasa dışı 

göçmenlik faaliyetlerinin engellenmesi kapsamında alınan önlemlerin başında gelmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında alınan önlemler tek tek SWOT analizinden geçirilmiştir. 

5.1. İdari Önlemler ve Taraf Olunan Uluslararası İşbirliklerinin SWOT Analizinden 

Geçirilmesi 

Güçlü 

Yanlar 

- Göç ile mücadele kapsamında hukuki altyapının oluşturulması ve uluslararası    

 standartlarda mücadele  

- Diğer ülkelerin göç ile mücadeleye bakış açılarının yakından takip edilmesi 

- Çıkarılan yasalarla ve ağırlaştırılan cezalarla göçmen kaçakçılığının   caydırılması  

- Suriyeli göçmenlerin geçici koruma altına alınması ve çalışma izni verilerek iş 

 gücüne katılması ile ekonomiye iş gücü katkı sağlanması  

- İnsan haklarına saygı insana yarışır ortam sağlanması 

- Göç Genel İdaresi ile faaliyetlerin koordineli bir şekilde yapılabilmesi  

Zayıf 

Yanlar 

- Bağlayıcı olması 

- İlave sorumluluk getirmesi 

- İlave maliyet getirmesi 

Fırsatlar 

- İnsan haklarına saygı gösteren devlet algısının kabul ettirilmesi 

- Kaynak, transit ve hedef ülkelerin ortak paydada buluşarak ikili, bölgesel ve  küresel 

seviyede hukuksal reformların yapılmasının sağlanması 

- Frontex’in alacağı etkin önlemler ile yasa dışı göç faaliyetlerinin önlenmesi  buna 

bağlı olarak da göçmenlerin Ege Denizi rotaları kullanmaktan vaz  geçmesi 

- Uluslararası kamuoyunu etkileyebilme ve ulusal stratejimize uygun  kararların 

alınmasını sağlayabilme  

Tehditler 

- Taraf olunan anlaşmalarda belirtilen standartların sağlanamaması durumunda 

 uluslararası arenada olumsuz algı oluşması  

- Göçmen kampları üzerinden iç işlerimize müdahale bulunulması  

- Çalışma izni verilen göçmenlerin neden olacağı ucuz iş gücü ve buna bağlı  olarak 

işsizlik oranında artışlar olması  

İdari önlemler ve taraf olunan uluslararası işbirliklerinin SWOT analizinden geçirilmiş ve 

yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Hukuki altyapıyı oluşturulması yasa dışı göç ile uluslararası 

standartlarda mücadele, uluslararası işbirliklerinde diğer ülkelerin göç ile mücadeleye bakış 
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açılarının yakından takip edilmesi, göçmen kaçakçılığı cezalarının ağırlaştırılması, 

göçmenlerin iş gücüne katılması ve Göç Genel İdaresi ile faaliyetlerin koordineli bir şekilde 

yapılabilmesi güçlü yanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan anlaşmaların bağlayıcı olması 

ile ilave sorumluluk maliyet getireceği unutulmamalıdır.  Yapılan anlaşmalar ve taraf olunan 

işbirlikleri yukarıdaki tabloda sunulan birçok fırsat dunsa da üzerimize düşenleri yerine 

getiremezsek uluslararası arenada olumsuz algı oluşacak, uluslararası kamuyu tarafından 

baskı oluşturulacak ve göçmen kampları üzerinden iç işlerimize müdahale edilme çabaları 

olacaktır. Ayrıca çalışma izni verilen göçmenlerin neden olacağı ucuz iş gücü ve buna bağlı 

olarak işsizlik oranında artışlar vatandaşlarımız hayat standardına olumsuz yönde etkileyecek 

ve yüksek seslerin çıkmasına neden olacaktır. 

5.2.Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Yeteneklerinin Arttırılması ve Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Unsurlarının Yasa Dışı Göç Kapsamında Kullanılmasının SWOT 

Analizinden Geçirilmesi 

Güçlü 

Yanlar 

- Ülkemizin deniz sınır güvenliğinin artması 

- Sahil Güvenlik Komutanlığı’na kazandırılan yetenekleri etkin kullanılarak  yasa 

dışı göçmenlik faaliyeti üzerinde baskı ve caydırıcı etki oluşturması 

- Kötü hava şartlarında da yasa dışı göçle mücadele ve arama kurtarma harekâtı 

 icra edilmesi 

- Açık denizlerde görev yapabilme 

- Arama Kurtarma Sahalarında daha etkin görev yapabilme 

- SGRS sistemi ile sahillerin eş zamanlı olarak gözlemlenebilmesi, hızlı 

 müdahale ve kaynak tasarrufu sağlanması 

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının kullanılması ile uluslararası 

 kamuoyuna yasa dışı göç faaliyetlerinin önlenmesinin ciddiye alındığı 

 algısının verilmesi 

Zayıf 

Yanlar 

- Alınan büyük platformlar yürütebilmek için daha fazla personele ihtiyaç duyulması  

- İlave maliyet getirmesi 

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının görev alanı dışında kullanılması  

Fırsatlar 

- Arama kurtarma alanında Uluslararası kamuoyunda prestij kazanılması 

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının etkin kullanılması, Sahil Güvenlik 

 Komutanlığı’nın kuvvetlendirilmesi ve etkinliğinin arttırılması ile yasa dışı  göç ile 

ilgili kararlığın sergilenmesi  

- Yasa dışı göç faaliyetlerinin önlenmesi buna bağlı olarak da göçmenlerin Ege  Denizi 

rotaları kullanmaktan vazgeçmesi  

- Türkiye üzerinden AB’ye geçemeyeceğini anlayan yasa dışı göçmenlerin  başka 

rotalar izlemesi göçmen sayısının azalması 

- Göçmenlik faaliyetinin azalmasına bağlı olarak can kaybının azalması 

- NATO misyonuna Ege Denizi’nde ihtiyaç duyulmadığı Türkiye tarafından  etkin 

mücadele verildiğinin gösterilmesi 

- Göç ile mücadele alanında kararlılık nedeniyle diğer ülkeleri ortak hareket  etme 

konusunda teşvik edilmesi 

Tehditler - Yunanistan ile aramızda tartışma konusu olan Arama Kurtarma Sahaları 
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 Anlaşmazlığının göç ile mücadelenin önüne geçmesi 

- Geri kabul anlaşması yapılmayan ülkelere ait yasa dışı göçmenlerin iade 

 edilememesi durumunda göçmen  deposu olunması 

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Yeteneklerinin arttırılması ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

unsurlarının yasa dışı göç kapsamında kullanılması SWOT analizinden geçirilmiş ve 

yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Bu iki komutanlığın unsurlarının açık denizlerde ve deniz 

yetki alanlarımızda olumsuz hava şartlarında dahi etkin arama kurtarma harekâtı ve göçle 

mücadele edebilmesinin yasa dışı göçmenler üzerinde oluşturduğu baskı ve caydırıcı etki ile 

SGRS sistemi aracılığıyla tüm sahillerin eş zamanlı olarak gözlemlenebilmesi güçlü yanlar 

olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının da kullanılması 

uluslararası  kamuoyuna yasa dışı göç faaliyetlerinin önlenmesinin ciddiye alındığı mesajı 

vermektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kapasitesinin geliştirilmesi ilave maliyet ve 

gemilerin işletilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının artmasına neden olmaktadır. 

Ege Denizi’nde gerçekleştirilen yasa dışı göç faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 

geliştirilen kapasitesini sergileyebileceği uluslararası bir arenadır. Arama kurtarma alanında 

prestij kazanılması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katkısıyla kararlığın 

sergilenmesi ve oluşturulan baskı nedeniyle yasa dışı göçmenlerin Ege Denizi rotalarının 

kullanmaktan vazgeçmeleri buna bağlı olarak AB ulaşmak isteyen yasa dışı göçmen sayının 

azalma ihtimali önemli fırsatlar arasındadır. Ayrıca, NATO misyonuna Ege Denizi’nde 

ihtiyaç duyulmadığı Türkiye tarafından etkin mücadele verildiğinin gösterilmesi bir diğer 

önemli fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken Yunanistan ile 

aramızda tartışma konusu olan Arama Kurtarma Sahaları Anlaşmazlığının göç ile 

mücadelenin önüne geçmesidir. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan yasa dışı 

göçmenler ülkelerine iade edilemezse Türkiye’de bulunan göçmen sayısı hızla artacaktır. 

Kolluk kuvvetleriyle yürütülen etkin mücadelenin devam ettirilebilmesi ve yasa dışı göçmen 

deposu olunmaması için geri kabul anlaşması yapılmayan ülkelerle de anlaşmalar yapılmalı 

ve işletilmelidir. 

5.3.NATO misyonunun Ege Denizi’nde görev yapmasının SWOT analizinden geçirilmesi 

Güçlü 

Yanlar 

- Uluslararası farkındalığı arttırması  

- Kötü hava şartlarında da yasa dışı göçle mücadele ve arama kurtarma harekâtı 

 icra edilmesi 

- Açık denizlerde görev yapabilme 

- Arama Kurtarma Sahalarında daha etkin görev yapabilme 

- Yasa dışı göçmenler üzerinde oluşturulan caydırıcı etki  

Zayıf 

Yanlar 

- NATO’ya bağlı SNMG-2 unsurlarının görev alanı dışında kullanılması 

- NATO misyonunun Türkiye ve Yunanistan tarafından desteklenmemesi  

- Görev süresinin bitiş tarihinin belli olmaması  

Fırsatlar 
- NATO misyonuna ulusal sularımızda görev yapmasına izin verilerek yasa dışı 

 göç ile ilgili kararlığın sergilenmesi  
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- Ege Denizi’nde yasa dışı göç ile mücadele eden yüzer unsur sayısının  artmasıyla 

orantılı olarak yasa dışı göç faaliyetlerinin azalması buna bağlı  olarak da göçmenlerin 

Ege  Denizi rotaları kullanmaktan vazgeçmesi  

- Göç ile mücadele alanında gösterilen kararlılık bağlamında diğer ülkelerin  ortak 

hareket etme konusunda teşvik edilmesi 

- Göçmenlik faaliyetinin azalmasına bağlı olarak can kaybının azalması 

Tehditler 

- Deniz Yetki Alanlarında NATO unsurlarının yasa dışı göç faaliyetlerini 

 engellemek amacıyla keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmesinin prestij 

 kaybına neden olabilmesi  

- Yunanistan ile aramızda tartışma konusu olan Arama Kurtarma Sahaları 

 Anlaşmazlığının göç ile mücadelenin önüne geçmesi 

- Geri Kabul Anlaşması yapılmayan ülkelere ait yasa dışı göçmenlerin iade 

 edilememesi durumunda göçmen  deposu olunması 

NATO misyonunun Ege Denizi’nde görev yapması SWOT analizinden geçirilmiş ve 

yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Ege Denizi’nde NATO misyonunun görev yapması 

uluslararası arenanın ilgisinin göçmen problemine daha fazla odaklanmasını sağlamakta ve 

farkındalığı arttırmaktadır. NATO misyonu bünyesinde bulunan askeri gemilerle ulusal ve 

uluslararası sularda kötü hava şartlarında da yasa dışı göçle mücadele ve arama kurtarma 

harekâtı  icra edilmesi ve göçmenler üzeinde oluşturduğu caydırıcı etki oluşturması 

güçlü yan olarak öne çıkmaktadır. Oluşturulacak bu baskı ile yasa dış göç sayısı azalabilecek, 

can kayıpları azalacaktır. Türkiye üzerinden geçişlerin zorlaşması nedeniyle yasa dışı 

göçmenler Ege Denizi rotaları kullanmaktan vazgeçebilecek olmaları önemli fırsatlar 

arasındadır. NATO misyonu Ege Denizi’ne kıyısı olan Türkiye Yunanistan’ın uluslararası 

çıkarlarına uygun olmadığı için desteklenmemektedir. Ev sahibi ülkeler tarafından 

desteklenmeyen bu misyonun uzun süreli olamayacağı değerlendirilmektedir. NATO 

misyonuna ulusal sularımızda görev yapmasına izin verilmesi ve görev süresinin sonunun 

belli olamaması yasa dışı göç ile mücadelede Türkiye’nin isteksiz davrandığı imajı 

verebileceği de akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca NATO misyonun burada görev yapması 

Yunanistan ile aramızda tartışma konusu olan Arama Kurtarma Sahaları Anlaşmazlığının 

tekrar ısınmasına ve göç ile mücadelenin önüne geçmesine neden olabilecektir. Göç ile 

mücadelenin etkin bir şekilde icra edilebilmesi için Yunanistan koordineli bir şekilde hareket 

edilmelidir. 

5.4.AB ile yapılan Göç Eylem Planı ve Vize Serbestiyetinin SWOT analizinden 

geçirilmesi 

Güçlü 

Yanlar 

- Uluslararası farkındalığı arttırması  

- Suriyeli Göçmen yükünün AB ülkeleri ile paylaşılması 

- AB ile ortak hareket edilmesi ve uluslararası destek sağlanması 

- AB tarafından Türkiye’nin yükünün azaltılması için maddi destek sağlanması 

Zayıf 

Yanlar 

- Suriyeli göçmenlerin geri kabulü neticesine göçmen sayısında artış olması 

- Bağlayıcı olması 

- İlave sorumluluk getirmesi 
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- Coğrafi çekincenin kaldırılması
55

 

Fırsatlar 

- Vize serbestiyeti sağlanması  

- AB sürecinin hızlanması ve yeni başlıkların açılması 

- AB ülkelerine Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla geçen göçmenler Türkiye’ye geri 

iade edileceği için yasa dışı göçmenlik faaliyetlerinin düşüş ihtimali buna  bağlı 

olarak denizde can kaybının azalması 

- Ege Deniz rotalarının kullanılma yoğunluğunun azalması ve yasa dışı göçmen 

 sayısının azalması  

- Göç ile mücadele alanında kararlılık nedeniyle diğer ülkeleri ortak hareket  etme 

konusunda teşvik edilmesi 

- Türkiye üzerinden AB’ye geçemeyeceğini anlayan yasa dışı göçmenlerin  başka 

rotalar izlemesi göçmen sayısının azalması 

Tehditler 

- Geri kabul anlaşması gereği mülteci deposu olma ihtimali  

- Mültecilerin artmasına bağlı olarak sosyo-kültürel yapının bozulması ve etnik 

 yapının değişmesi 

- Coğrafi çekincenin kaldırılması durumunda (Türkiye sadece AB’ye girilirse 

 kaldırılacağını taahhüt etmiştir. ) geçici olarak ikamet eden göçmenlerin 

 Türkiye’de sürekli olarak kalması  

AB ile yapılan Göç Eylem Planı ve Vize Serbestiyeti SWOT analizinden geçirilmiş ve 

yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Türkiye Suriye’de yaşanan içi karışıklıkların başlangıcı olan 

2011 yılından itibaren  büyük bir yükün altına girmiştir ve bu yükü paylaşmak için büyük 

çaba sarf etmektedir. Göç eylem planı ile uluslararası farkındalık arttırılmış, AB ülkeleri ve 

Türkiye’nin uyguladığı ulusal politikalara aykırı olmayacak şekilde ortak payda da 

bulunulmasına yönelik adımlar atılmaya çalışılmıştır. Göç eylem planı ile göçmen yükü AB 

ile paylaşılırken maddi destek sağlanması da güçlü yanlar arasında öne çıkmaktadır. Göç 

eylem planı ve bu kapsamda yapılan anlaşmalar önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatların 

başında, AB sürecinin hızlanması, yeni başlıkların açılması ve vize serbestiyeti sağlanması 

gelmektedir. Göç eylem planı ile Türkiye’nin yasa dışı göç ile çok ciddi bir şekilde mücadele 

edildiği ispat edilmekte ve diğer ülkeleri de ortak hareket etme konusunda teşvik etmektedir. 

Ayrıca AB ülkelerine Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla geçen göçmenler Türkiye’ye geri 

iade edileceği için Ege Denizi rotalarının kullanılma yoğunluğunun azalabileceği bununda 

Türkiye’nin yasa dışı göçmen yükünü azaltabileceği değerlendirilmektedir. Fakat Ege Denizi 

rotaları kullanılmaya devam eder ve yasa dışı göçmen sayısında azalma olmazsa Geri Kabul 

Anlaşması gereği Suriyeli göçmenler de geri kabul edileceği için göçmen sayısında artış 

olacaktır. Zaten çok ağır yük altında olan Türkiye’nin yükü daha da artacak bu da toplumun 

sosyo-kültürel yapının bozulmasına ve etnik yapının değişmesine neden olabilecektir.  

                                                           
55

 Türkiye, 1951 Cenevre Sözleşmesini coğrafi kısıtlama şartı koyarak imzalamıştır. Türkiye AB ülkeleri dışından gelenlere 

mülteci statüsü vermemekte sığınmacı olarak adlandırmaktadır. Bu kişilere, üçüncü ülkelere yerleştirilene kadar geçici 
koruma hakkı sağlamaktadır. Sığınma talebi bulunacak AB ülkeleri dışından gelen kişiler, başvurularını Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne(BMMYK) yapmaktadır. BMMYK tarafından mülteci statüsü verilenler üçüncü ülkelere 
yerleştirilmektedir. Bu uygulama nedeniyle Türkiye’ de mülteci statüsü elde edemeyen kişiler kaçak yollarla Avrupa 
ülkelerine geçmeye çalışmaktadır. AB Türkiye’ye çekincesini kaldırması için baskı uygulamaktadır. 
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6. YÖNTEM 

SWOT analizi çok sık kullanılan bir yönetim tekniğidir. Kritik süreç güçlü/zayıf yanlar (SW) 

ile fırsat/tehditlerin (OT) tespitidir. İçinde bulunulan durum ve sahip olunan yetenekler ve 

karşılaşılan durum kapsamlı bir şekilde değerlendirmeden güçlü/zayıf yanlar tespit 

edilemez. Güçlü/zayıf yanlar (SW) aslında içsel analiz dediğimiz ülke analizinin bir çıktısıdır. 

Bu kapsamda Türkiye’nin yasa dışı göç ile mücadelesi ve taraf olduğu uluslararası işbirlikleri 

ile Ege Deniz’inde yaşanan yasa dışı göç faaliyetleri ve alınan önlemler incelenmiştir. 

Fırsat/tehditler (OT) dışsal analizin bir çıktısıdır. İçsel analize göre daha zor ve zaman alan bir 

çalışmadır. Çünkü ülke ile ilgili her türlü bilgi elinizin altında iken ilgi alanına ait verilere 

ulaşmak daha zordur. Bu kapsamda, deniz yoluyla gerçekleşen göçün tarihsel süreci ve Yasa 

dışı göç faaliyetleri kapsamında AB-Türkiye İlişkileri incelenmiştir. Yapılan incelemeler 

sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda Ege Denizi’nde yaşanan yasa dışı göç 

faaliyetlerinin engellenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilebilmesi için şu ana kadar alınan 

önlemler SWOT analizinden geçirilmiştir. Çalışma da kullanılan sayısal veriler Sahil 

Güvenlik Komutanlığı’nın yayınladığı raporlar ve Frontex’in 3 ayda bir yayınladığı 

raporlardan çıkartılmıştır.  

 SONUÇ  

Komşu ülkelerimizin içinde bulunduğu ortam göz önüne alındığında yasa dışı göç 

faaliyetlerin uzun bir süre daha süreceği görülmektedir. Yasa dışı göç Türkiye’nin uzun yıllar 

gündeminde üst sıralarda kalmaya devam edecektir. Son birkaç yılda Türkiye’nin AB üyelik 

süreci ve yasa dışı göç faaliyetleri birbiriyle paralel bir şekilde yürütülmektedir. Bu 

kapsamda, Türkiye yaptığı faaliyetlerle hem uzun süredir giremeye çalıştığı AB düzenine 

uyum sağlamaya çalışırken hem de yasa dışı göçü önlemeye yönelik etkin ve caydırıcı bir 

mücadele yürütmektedir. Türkiye çıkardığı yasalarla uluslararası standartlarda ve insani 

değerlere saygılı davranacak şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Ancak vize muafiyeti ve 

AB ile anlaşılan Geri Kabul Anlaşması sonrasında ulusal menfaatlerimizi olumsuz yönde 

etkileyebilecek sakıncalar göz önünde bulundurulmalıdır. Vize muafiyeti ve Geri Kabul 

Anlaşmalarına paralel olarak coğrafi çekincenin kaldırılması durumunda geçici ikamet eden 

göçmenler kalıcı olacak, Türkiye AB ülkeleri tarafından kabul edilmeyen mültecilerin 

yığıldığı bir ülke olacaktır. Yasa dışı göçle mücadele sürecinde Türkiye ve AB kendi çıkarları 

ve güvenlikleri kapsamında karşılıklı tavizler vermektedir. Türkiye bu süreci olumlu anlamda 

kullanmalı ve AB sürecinin hızlanması yönünde etkin bir şekilde değerlendirilmelidir.  

Türkiye Cumhuriyeti yasa dışı göçü engellemek için çok büyük harcamalar yapmakta 

enerjisinin büyük bir kısmını bu konuya harcamaktadır. Türkiye’nin bu mücadeleyi tek başına 

yürütmesi mümkün değildir. Yasa dışı göç Türkiye haricinde birçok ülkeyi de çok derinden 

etkilemektedir. Sorunun çözümü uluslararası arenayı yakından ilgilendirdiği için çözüm 

sürecinde Türkiye; Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM), Avrupa Birliği (AB), Denizcilik 

Örgütü (IMO) ve benzeri organizasyonlar ile koordineli çalışmaya devam etmelidir.   
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Türkiye ve Yunanistan Ege Denizi’nde yasa dışı göç olgusunu engelleyici faaliyetler 

yürütmektedir. İki ülkenin koordinasyon mekanizmaları attırılarak koordineli bir şekilde 

hareket edilmeli kaynak tasarrufu sağlanmalı ve etkin mücadele ile yasa dışı göç faaliyetleri 

azaltılmalıdır.  

Ege Denizi’nin geçiş amaçlı kullanım oranlarının azaltılması durumunda yasa dışı göçmen 

sayısı azalacaktır. Bu nedenle yasa dışı göçmenlerin Ege Denizi’ni geçiş amacıyla 

kullanmaları zorlaştırılmalıdır. Ege Denizi’nde etkin bir denetim sağlanması için karada ve 

denizde kontroller çok ciddi bir şekilde icra edilmelidir. Kontroller güney sınırlarımızdan 

başlamalı deniz sınırlarımıza kadar uzanmalıdır. Denizlerimizde etkin denetimlerin 

yapılabilmesi için kıyılarımızın birçok yerini elektronik sistemler aracılığıyla takip 

edebilmemizi sağlayacak olan SGRS sistemi bir an önce devreye alınmalıdır. Yasa dışı 

göçmen kaçakçılığı kıyılarımızdan çıkış noktaları da hassas bir şekilde takip edilmeli yasa dışı 

göçmenler daha denize çıkmadan durdurulmalıdır. Ayrıca her geçen gün güçlenen Türk Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları etkin kullanılarak yasa dışı 

göçmenler üzerinde baskı oluşturulmalı ve NATO misyonuna ihtiyaç olmadığı uluslararası 

kamuoyuna kabul ettirilmelidir.  

Son olarak Türkiye, göç ile mücadelesinde hukuk kuralları çerçevesinden ayrılmamalı ve 

insan haklarına saygılı tutum ve davranışını devam ettirmelidir. Yaşanılan karışıklıklar ve 

baskılar sonucunda zor durumda kalan insanlara sırt çevirmek insan onuruna yakışmaz fakat 

bu durumunda kendi toplum yapımıza ve değerlerimize zarar vermemesi gerekmektedir. 

Yaşanan bu süreçten dolayı gelen göçmenlerin, Türkiye ekonomisine ve sosyo-kültürel 

yapısına olumlu katkılar sağlaması ve kendisine dostane duygular besleyen komsu toplumlar 

inşa etmesi en büyük hedef olmalıdır. 
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ABSTRACT: Recently Internet of Things (IoT) generates enormous amounts of digital data. This 

data has potential of managing urban areas better where population is concentrated. Istanbul is the 

most crowded city also is economic, cultural and historic center of Turkey. It has visitors from all 

corners of the world during the year as one of most popular tourist destinations. Istanbul completed or 

have progressing mega projects. These investments help development of city also increase population 

growth. Rapid population growth brings many problems at the same time is a big data resource. It also 

requires some policies for countries. One of these policies is to build smart cities. Istanbul as a 

candidate for smart city, can ensure sustainable development and quality of life for citizens by using 

its big data resource. This paper discusses different applications of big data in the domain of smart city 

and provides recommendations and practices can be used in the future of Istanbul. 

Key Words: smart, city, big, data, Istanbul 

AKILLI ŞEHIRLERIN İNŞA EDILMESINDE BÜYÜK VERI UYGULAMALARI: ADAY 

AKILLI ŞEHIR-İSTANBUL 

 
ÖZET:  Günümüzde nesnelerin interneti büyük miktarda dijital veri üretmektedir. Bu verinin, nüfusun yoğun 

olduğu kentsel alanları daha iyi yönetme potansiyeli vardır. İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri aynı 

zamanda ekonomi, kültür ve tarih merkezidir. Yıl boyunca dünyanın her noktasından ziyaretçilerin İstanbul’a 

gelmesi onu dünyada en popüler turizm merkezlerinden biri konumuna getirmiştir. İstanbul devam eden ve 

hâlihazırda yapmış olduğu büyük projelere sahiptir. Bu yatırımlar şehri geliştirmekle birlikte nüfusunu da 

artırmaktadır. Hızlı nüfus artışı büyük veri kaynağı olmakla birlikte beraberinde birçok sorun getirmektedir. 

Ülkelerin bu konuda politika geliştirmesini gerektirir. Bu politikalardan biri akıllı şehirler inşa etmektir. İstanbul 

akıllı şehir olmaya aday bir şehir olarak, sahip olduğu büyük veri kaynağını kullanarak sürdürülebilir gelişmeler 

sağlayabilir ve vatandaşlarının yaşam kalitelerini arttırabilir. Bu çalışma büyük verinin akıllı şehir kapsamında 

nasıl kullanıldığını sunmakta ve İstanbul’un geleceği için önerilerde bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: akıllı, şehir, büyük, veri, İstanbul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book 

3699 

INTRODUCTION 

Data increases at exponential growth rate year after year. Advances in mobile devices, digital 

sensors, communications, computing, and storage have enabled to collect data (Yqoob et al., 

2016). With advances in IoT technology, interconnection of different networked embedded 

devices used in the everyday life, integrated into the Internet (Jaradat et al., 2015). IoT 

facilitates human life considerably including healthcare, automation, transportation, and 

emergency responses to manmade and natural disasters (Rathore et al., 2016). 

50% of the world’s population was living in cities as of 2007. Cities continue to grow and it is 

predicted that 70% of the world’s population will be living in cities by 2050. This growth has 

increased needs of population in cities. With this huge volume of the population, billions of 

devices communicate with each other. Significant increase in volume of data and variety of 

device and sensor technologies have offered opportunities to build smart cities for countries. 

Cities are increasingly aware of the concept of smart city and are developing strategies to 

become smart and manage city resources more efficiently (Holler et al., 2014; Rathore et al., 

2016; Joshi et al., 2016).  

The Smart City concept was introduced for the first time in the “Strategic Energy Technology 

Plan”. According to this smart city is defined as “a city that makes a conscious effort to 

innovatively employ information and communication technologies (ICT) to support a more 

inclusive, diverse and sustainable urban environment’’ (Rosati and Conti, 2016: 970). Smart 

city applications can be made on transportation systems, education, healthcare, energy 

management etc. with private companies and urban administration cooperation. Smart city 

applications promise both improved delivery of services to citizens and reduced 

environmental impact in an era of urbanization (Holler et al., 2014).  

Next sections mention big data and smart city concepts. Smart city applications and used 

techniques and methods are mentioned later. Some smart city cases and specially Istanbul will 

be discussed. Lastly, recommendations for Istanbul will be made in conclusion.  

1. BIG DATA 

Over the last decades, the volume of data worldwide has increased dramatically with the use 

of various digital devices that continuously generate massive amounts of heterogeneous, 

structured or unstructured data. This data is called big data. Walmart processes and imports 

more than 1 million customer transactions into databases, and this value involves about more 

than 2.5 petabyte of data each hour. It is an example of big data generation. Traditional 

database mechanisms have become inefficient in terms of storage, processing and analysis big 

data. Big data is a popular term that originated from the need of large companies, such as 

Google, and Facebook, to analyze large amounts of data. Various explanations from 3V to 5V 

Volume, Velocity, Variety, Veracity and Value, have been provided to define big data. The 

term volume related to the size of the data, velocity related to the speed of incoming and 
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outgoing data, variety related to the sources and types of data and value refers to the worth of 

hidden insights inside big data (Yqoob et al., 2016; Siddiqa et al., 2016). 

Today, most of the earth's population can be used as agents for data collection for real-time, 

fine-grained spatial observations (Steenbruggen et al., 2015). The applications are main 

sources of main sources of producing big of data, namely Internet of Things (IoT), self-

quantified, multimedia, and social media data (Yqoob et al., 2016). Smart-phones, computers, 

sensors, cameras, global positioning systems, intelligent/smart cars, PDAs, social networking 

sites, commercial transactions, and games are possible data sources which generates a large 

amount of data (Hashem et al., 2016).  

Millions of people lives in urban areas which are big data resources. City data is obtained 

from a variety of governmental departments, private and public stakeholders, individual 

citizens and visitors (van Zoonen, 2016). Notice hidden patterns, correlations or other insight 

from city data can offer city planners to make more successful urban policies, planning and 

increase life quality of citizens.  

2. SMART CITY 

Urban population is higher than the rural area population in the worldwide since 2008. This 

fact means that there will be many challenges for city economies in terms of resource 

efficiency and social sustainability in the near future (Angelidou, 2015).  

High rate of urbanization brings some problems related to health, traffic, pollution, scarcity of 

resources, waste management, poor infrastructure etc. make development of cities difficult 

(Joshi et al., 2016). These problems call for the design of new strategies to maintain and 

improve a live able, sustainable, accessible, and economically-viable environment. The digital 

developments have enabled cities and policy makers to realize the link between technology 

benefits and urban development. As a response, various conceptualizations have been 

introduced: wired cities; techno cities; cyber cities; creative cities; knowledge-based cities; 

real-time city; WIKI cities; digital cities; networked cities etc. Although there are variety of 

city descriptions, the concept of smart city became most recognized among practitioners and 

urban researchers (Steenbruggen et al., 2015). 

Smart city was introduced in 1994 and since 2010, after the appearance of smart city projects 

and support by the EU, it has become a popular topic in academia. Smart cities combine 

technology, government and society to provide a smart economy, smart mobility, smart 

environment, smart people, smart living and smart governance. The human capital plays a 

significant role besides new technologies in smart cities (Ahvenniemi et al., 2017). The key 

concept of the smart city is to obtain the right information at the right place and on the right 

device to make a city-related decision with ease and to aid citizens more quickly (Rathore et 

al., 2016). 
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Smart Cities ensure sustainable environment with the help of Big Data and IoT; provides 

long-term effectiveness of network security, optimizing infrastructures, better life 

environment, convenience of the public services, efficiency in city management and services, 

more modern industry and a dynamic and innovative economy (Susanti et al., 2016).  

Business creation, job creation, workforce development, and improvement in the productivity 

are the economic outcomes of the smart city (Joshi et al., 2016).  

3. BIG DATA APPLICATIONS FOR SMART CITIES 

Modern cities are getting smarter because technology grows rapidly. Problems can be 

avoided, anticipated and mitigated by analyzing huge data from variety of resources. This is 

where Big Data arises (Joshi et al., 2016). The need for smart cities has been emerging 

because of the increasing urbanization accompanies many problems. The processing power 

and storage capacity of computer technology increased with mobile broadband. Generated 

data from technological devices provides some of the solutions to urbanization problems by 

reducing environmental impact, creating new jobs, innovations, economic growth also helping 

traffic congestion, energy consumption, and behavioral change etc. (Holler et al., 2014). 

According to van Zoonen (2006) data can be categorized as personal and impersonal that can 

be used service to citizens or surveillance of citizens in smart city applications.  

Mobile phone data is one of the resource for smart city applications. Most people spend most 

of their time at a few locations. To know these location points and routes can be used in 

effective network management, public transportation planning and city management. Mobile 

phone data can be used to find varied patterns at a temporal and spatial levels. Then after 

analyzed properly, this data offers many benefits to city officers such as knowing where 

workers live and work can help manage public transportation traffic flows and plan services. 

As an another example, knowing where and what times people come together for social 

activities, allows business and cultural institutions to better target and price their outdoor 

advertising as well as increase opening times and schedule of events. In city government point 

of view, mobile phone data can be used in crowd modeling. The smart city applications offer 

predicting the use of space, preventing dangerous situations, or planning an emergency 

evacuation (Steenbruggen et al., 2015). 

Big data is generated from different resources, such as power utilization habits of customers 

or energy consumption data measured by smart meters. When big data is analyzed, future 

need of power supply can be predicted, specific pricing plans can be made. Smart grids aim to 

manage the power supply of cities effectively. The existing power grids have problems about 

unreliability due to the lack of efficient monitoring, fault diagnostic, and automation 

techniques. Smart healthcare includes electronic records management, hospital asset 

management, and remote monitoring systems. When big healthcare data analyzed properly, 

epidemics, cures, and diseases can be predicted. Personalized medicine can be improved. 

Large amounts of traffic data can be used in minimizing traffic congestion by offering 

alternative routes, transport data can be used to optimize shipping movements or some 
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solutions for parking, public transport can be developed. Smart education includes eLearning, 

massive open online courses (MOOCs). Smart Buildings include smart meters, light, heating 

or water and waste management systems (Hashem et al., 2016; Holler et al., 2014, Jaradat et 

al.,2015). Smart parking helps by monitor the vehicles coming and going out of different car 

parking areas. So, smart car parking can be designed considering the number of vehicles in an 

area, or new car parking can be developed where there are more cars overall. Citizens can 

easily obtain information on the nearest free place of parking or more suitable places to park 

their vehicles (Rathore et al., 2016). 

Smart governance is based on citizen participation and private/public partnerships. Smart 

governance enables service integration, collaboration, communication and data exchange 

(Joshi et al.,2016). Smart technologies can be used in waste management of cities to reduce 

cost and enhance efficiency. Predictive policing can be made using individual and aggregate 

data by analyses crime patterns and enhance police performance (van Zoonen, 2016).  

The most important thing for the citizens of a smart city is security. Smart public safety 

initiatives by feeding real-time information such as continuous video monitoring to fire and 

police departments enables safety personnel to respond more quickly to emergency situation 

(Washburn et al., 2009; Rathore et al., 2016).  

4. USED TECHNIQUES AND METHODS 

Some techniques are needed to analyze large amounts of data within limited time. Data 

mining, social network analysis, web mining, machine learning, visualization approaches and 

optimization methods are helpful as big data analysis techniques. Data mining includes 

classification, regression, cluster analysis and association rule of learning; and employs 

machine learning and statistical methods to extract meaningful information from data. Web 

mining is used to discover a pattern from large web repositories. It includes web content and 

web structure mining. Unknown knowledge about a website and users to perform data 

analysis, can be obtained. Visualization approaches generate tables and diagrams to 

understand data. Visualization enables to identify patterns and relationships. Quantifiable 

problems can be solved with optimization methods. Some strategies are simulated annealing, 

quantum annealing, swarm optimization, and genetic algorithms. Lastly, social network 

analysis is applied to view social relationships in social network theory (Yqoob et al., 2016).  

Rathore et al. (2016) proposed a 4-tier model to analyze IoT Big Data to establish smart cities. 

According to this model which is shown is Figure 1, heterogeneous and massive data is 

generated with various IoT technologies. Then this data is collected. Filtration techniques are 

applied at this layer. Intermediate tier 1 is provides communication between sensors and from 

sensors to relay nodes through ZigBee technology, Wi-Fi, WiMAX, 3G etc. technologies are 

used. Intermediate tier 2 is responsible for data processing and includes Hadoop eco system. 

All data is stored in Hadoop using HDFS. Real time implementations are made with Strom, 
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Spark, or VoltDb. MapReduce programming is used in analysis. After results are obtained, 

they are interpreted and used for applications in last layer.  

 

 

Figure 1. Architecture to analyze IoT Big Data to establish smart cities (Rathore et al., 

2016). 

 

 

5. SOME SMART CITY CASES 

Urban Big Data Lab is a project of Rotterdam universities and local government. It aims to 

optimize the understanding and usage of big, open and linked data for city policies and 

planning (van Zoonen, 2016). 

Some sensors are placed on bins which measure how full the bin is. When a certain level of 

waste in the bin has been reached, a dustcart will come to collect garbages. This can help save 

cities up to 50% of their costs in waste logistics according to some companies (van Zoonen, 

2016). 

Rio de Janeiro, hosting the 2014 World Cup and the 2016 Olympics, collaborated with IBM 

to be a ‘smart city’ with the aim of offering advanced traffic and emergency services to 

citizens and visitors (Angelidou, 2015). 
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New York City decreased crime rate by 27% with gathering data in a central location and 

delivering real time information to officers instantly. Police department has real-time 

dashboards which shows a single view of emergency needs and its resources. The department 

can access event notifications using a Web portal, email and handheld devices (Washburn et 

al., 2009). 

Istanbul Electric Tramway and Tunnel Establishments (IETT) has worked on IoT since 2009. 

It has Smart Transportation Systems department. Passenger informing systems and fleet 

management are early projects in terms of offering smart transportation services. Collecting 

sensor information from 6000 buses and 1050 bus stops, passengers are informed where is the 

bus at moment, how many minutes later it will arrive etc.  with smart bus stops and 

MOBIETT application. Passengers are able to watch seat occupancy rates from displays in 

stops. When a disabled passenger comes to bus stop, bus driver is informed before coming to 

that stop. Instant passenger number information is used to increase effectiveness in bus routes. 

Advanced passenger informing system is in under test. When it is activated, passengers will 

be able to get information at any time. As an example, a person will get a message before 

leaving home if there is traffic congestion in that area. There is also black box project. In this 

project scope, more than 80 varied data (Indoor temperature, fuel saving, breaking number, 

engine temperature, breakdown information, idle running time etc.) will be collected with 

communication technology infrastructure in buses. It will be a big data resource. It offers to 

increase passenger satisfaction level.  

The Virtual Power Operating Center (Vi-POC) project is developed to support renewable 

energy providers in Italy. Data is collected from heterogeneous energy production plants 

(such as wind, geothermal, sterling engine etc.) using sensors in a wide territory. Weather 

information is also collected from related institutions. Combining these data sources, real-time 

energy production of power plants is predicted (Bergamaschi et al., 2016).  

6. ISTANBUL CASE 

Istanbul is the most crowded city also is economic, cultural and historic center of Turkey. Its 

population was 14.657.434 in 2015 according to Turkish Statistical Institute report which 

makes it 15th largest city in terms of population in the world. Istanbul has visitors from all 

corners of the world during the year as one of most popular tourist destinations. Tourism 

Statistics Report says 12.414.677 foreign visitors visited Istanbul in 2015. Domestic tourists 

are also too much. Many Syrians have immigrated to Turkey because of ongoing war in Syria. 

More than 394000 of them live in Istanbul according to 2016 Immigration Authority report. 

Istanbul completed or have progressing mega projects. High-speed train constructions, 

Marmaray, 3th Bridge, 3th Airport, Kanal Istanbul, Istanbul-Izmir Motorway, Great Istanbul 

Tunnel. These investments help development of city also increase population growth. Rapid 

population growth brings many problems at the same time is a big data resource. This data 

which can be collected through various sources, has the potential to get valuable insights for 

Istanbul.  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/istanbul%20electric%20tramway%20and%20tunnel%20establishments
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Istanbul needs smart city applications as soon as. Especially security is one of the top priority 

subjects. As mentioned earlier, ongoing war in Syria therefore immigrations (many people 

who have high crime potential immigrated and lives in Turkey), terrorism activities decreased 

safety level and happiness of people. Istanbul as the most important city in Turkey has been 

affected from these developments very much. Firstly, big data should be used in providing 

public safety as smart city application. Second traffic congestion is always popular in 

Istanbul. Although some smart city projects have been started by IETT and many investments 

made in infrastructure, they are not enough. The citizens suffer from this problem mentally 

and  physiologically. Applications should be increased through including private institutions 

and some political decisions can be required. Energy is also an important concern. 

Considerable energy consumption, increasing prices, dependence on foreign countries’ 

resources also environmental concerns make smart energy applications necessity for Istanbul. 

Environmental pollution especially sea pollution is also at high level. Solutions are needed to 

find in smarter ways. As mentioned in literature, there are many smart city application 

possibilities. Istanbul is lucky because it has a really big data resource but It has also many 

problems in variety of areas. Some recommendations were made. For future studies, other 

important areas should be defined and collaboration of Istanbul Municipal with private sector, 

citizens even with other countries’ municipal authorities is necessary to turn Istanbul to a 

smart city.  

 CONCLUSION 

People produces digital sigs increasingly interacting with devices, social media and other 

technological systems. This data gives many opportunities to support policies and planners in 

responding to citizens’ needs (Bergamaschi et al., 2016). Uncovering hidden patterns, 

correlations, and other insights from large amounts data offer business owners to improve 

their businesses and serve their customers (Hashem et al., 2016).  

Rapid urbanization and growth of urban populations require some policies for countries. One 

of these policies is to build smart environments. Smart homes, smart transportation, smart 

grids and smart health cares have been introduced recently. Big data has the potential for 

especially big cities to get valuable insights from a large amounts of data collected through 

various sources (Hashem et al., 2016).  

Smart cities have challenges about legal compliances, environmental and regulatory issues. 

Both political and legal components are important for smart city development (Joshi et al., 

2016). Becoming a smart city has technical, organizational or educational challenges (Holler 

et al., 2014). While some argue that big data will help cities become richer, cleaner and more 

efficient, contrary to this, some argue that cities will turn into data driven robotic places where 

creativity and deviance disappear (van Zoonen, 2016).  

Smart city is popular subject in worldwide currently. Big cities need smart city applications 

more. Istanbul as a one of the most crowded and problematic city in world, should speed up 

generation of projects. This study mentions smart city and big data literature shortly; some 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/physiological
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example smart city studies were included. Istanbul case were described and some 

recommendations were made. If Istanbul succeed to become smart city in different areas, 

developed models can be used in other cities of Turkey 
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ÖZET: Ombudsman, hak ihlallerini önlemek, kötü yönetimden korunmak ve idarenin hukuka 

uygun işlemesini sağlamak gibi amaçlar doğrultusunda günümüzde ülkeler tarafından artan 

ölçüde benimsenmiş çağdaş ve bağımsız bir denetim mekanizmasıdır. Ombudsmanlık 

kurumu, işlevselliği nedeniyle sayıca artış gösterdiği gibi aynı zamanda farklı alandaki 

sorunlara çözüm olması amacıyla çeşitlenmiştir. Bu mekanizma Türkiye’de çocuk refahının 

sağlanması ve çocuk haklarının güvence altına alınması açısından tartışılması gereken 

oldukça önemli bir konudur.  

Bu kapsamda, bu makalede bir tür ombudsmanlık çeşidi olan Çocuk Ombudsmanlığı’nın 

Türkiye için zorunlu olmasının sebepleri ortaya konulduktan sonra bu kurumun taşıması 

gereken özellikler konusunda öneriler geliştirilmektedir. Literatüre dayalı araştırmalar 

bağlamında tarihsel ve betimsel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu makale, yeni bir 

yönetsel model kurgusu ile Türkiye’de çocuk haklarının güvence altına alınmasına ilişkin 

öneriler geliştiren kuramsal ve tanımlayıcı (descriptive) bir çalışmadır. Ayrıca bu çalışma ile 

Türkiye’de Çocuk Ombudsmanlığı kurumunun gerekliliği konusu tartışmaya açılarak, çocuk 

refahı konusunda yeni bir yönetsel örgütlenme modeli ortaya konulmaktadır. Literatür 

tarandığında bu konuyu akademik alanda Türkiye özelinde irdeleyen bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Bu anlamda, bu çalışmanın alanda bundan sonra yapılacak başka çalışmalar 

için öncü olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ombudsman, çocuk ombudsmanı, çocuk hakları 

 

CHILD WELFARE IN TURKEY: A DISCUSSION OF AND A MODEL FOR CHILD 

OMBUDSMANSHIP 

ABSTRACT: Ombudsmanship is a modern and independent mechanism of investigation 

aiming to prevent violation of rights, maladministration, and to provide a legal administration, 

and is being increasingly adopted by countries around the world. This mechanism has not 

only increased in number but it has also become varied in order to address issues in different 

areas. Making use of historical and descriptive research methodology based on literature 

review, this study aims to lay forth the reasons why the institution of Child Ombudsmanship 

is necessary is Turkey, and to provide recommendations on what characteristics such an 

institution needs to have. It is also aimed to theorize a new administrative organizational 

model for protecting and maintaining the rights of children as well as providing child welfare, 

and to bring into question the issue of the necessity of Child Ombudsmanship. A literature 

review has revealed that this study is the first of its kind as it deals with this issue regarding 

Turkey in particular, and therefore it is hoped that it may lead the way for future research. 

Keywords: Ombudsman, Child Ombudsmanship, Children’s Rights, Child Welfare. 
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GİRİŞ 

Ombudsman, başvuru sürecinin kolay, hızlı ve masrafsız olması, sorunlara bürokratik 

etkilerin dışında kalarak bağımsız bir şekilde yaklaşması ve salt insan haklarına odaklanmış 

olması nedeniyle bugün dünyada gittikçe yaygınlaşan bir denetim mekanizması haline 

gelmiştir. 

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliği, kamu denetçiliği kurumunun kurulması 

için gerekli olan anayasal düzenlemeyi mümkün kılmıştır. 14 Haziran 2012 tarihinde kabul 

edilen 6328 sayılı Kanun ile de Kamu Denetçiliği Kurmunun kurulması süreci 

tamamlanmıştır.Bu düzenlemeye göre, herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma 

hakkına sahiptir. Ancak bu kurumun çocuklara özgü ihtiyaçlar için kurulması gereken Çocuk 

Ombudsmanlığı modelinin uzağında kaldığını söylemek mümkündür.  

Nitekim; çocukların oy hakkının olmaması ve bu nedenle kendilerini ilgilendiren politikaların 

yapım sürecine katılamamaları, hukuksal alanlarda kendilerini temsil edememeleri,  

yetişkinlere göre fiziksel ve psikolojik açıdan daha güçsüz olmaları gibi sebepler,çocuklara 

özgü bir ombudsmanlık kurumunu zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin de imzaladığı BM 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ de devletleri bu sözleşmenin hükümlerinin uygulanabilirliğini 

artırmak amacıyla gerekli idari, hukuki ve diğer önlemleri almakla yükümlü tutarak dolaylı 

bir şekilde, bu tür kurumların oluşturulması için yönlendirmede bulunmaktadır. Sözü edilen 

bu nedenler dolayısıyla, Norveç’in 1981 yılında ilk Çocuk Ombudsmanlığını kurmasından 

sonra, uygulama dünya genelinde yaygınlaşmıştır. Ancak Türkiye de 14 Eylül 1990 tarihinde, 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalayarak sözleşmenin verdiği yükümlülükleri kabul 

etmiş olmasına rağmen,aradan geçen süre içinde bu konuda gerekli ölçüdedüzenleme 

yapmamıştır. 

Bu makalede ombudsmanlık kurumu genel olarak tanıtıldıktan sonra Türkiye’de Çocuk 

Ombudsmanlığı Kurumunu zorunlu kılan sebepler açıklanacak; ardından da bu kurumun 

taşıması gereken özellikler konusunda öneriler getirilecektir. 

1. OMBUDSMANLIK KAVRAMININ TANIMI 

Genel bir tanımlamayla Ombudsman, "prensip itibariyle parlamento tarafından atanan, ancak 

hükümete karşı olduğu kadar, parlamentoya karşı da bağımsız olan, yönetimin eylem ve 

işlemlerinden zarar gören kişilerin hiçbir şekle bağlı olmaksızın yaptıkları şikayetler üzerine 

harekete geçen, geniş bir soruşturma ve araştırma yetkisi ile donatılmış, yönetimin yaptığı 

haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını engellemek, mevzuata 

saygılı olmayı ve uygun hareket etmeyi temin etmek, icrai karakter taşımayan önerilerde 

bulunmak ve nihayet kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için gerekli reformların 

yapılması önerisinde bulunmak amaçlarını güden" bir kurumdur (Oytan, 1975: 195-196). 

Ombudsmanlık her ülkede farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin, İspanya’da “Halkın 

Savunucusu” (Defensor del Pueblo), Avusturya’da “Halk Avukatı” (Volksanwaltschaft), 

Fransa’da “Cumhuriyet Arabulucusu” (Mediator of Republic), Kanada’da “Vatandaş 

Koruyucusu”, Portekiz’de “Adalet Temsilcisi” (Provedor de Justica), İtalya’da “Sivil 
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Savunucusu” (difensorecivico), Polonya’da “İnsan Hakları Savunucusu” (Human 

RightsDefender) ifadeleri kullanılmaktadır (Ombudsmans, International Ombudsman 

Institute, 2016). Türkiye’de ise ombudsmanın Türkçe karşılığı olarak kamu denetçisi kavramı 

kullanılmaktadır  

2.OMBUDSMANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

Ombudsmanlık kökleri çok eskiye dayalı bir kavramdır. İlk defa 1809 yılında, İsveç 

Parlamentosunun ombudsmanlık kurumu için yaptığı yasal düzenleme ile ombudsmanlık 

sisteminin kurulduğu kabul edilmektedir (Abedin, 2011). 

Böylelikle İsveç’te kurulanve 1809 yılında İsveç Anayasası’na girerek anayasal bir kurum 

haline gelen ombudsman kurumu, daha sonraları da İskandinav ülkelerince benimsenmiştir. 

1919 yılında, İsveç sisteminden etkilenerek, ombudsmanlık sistemini uygulayan ilk ülke 

Finlandiya olmuştur. Finlandiya’yı 1955’te Danimarka, 1963’te Norveç ve Yeni Zelanda 

izlemiştir (Büyükavcı, 2008:10). 

“1960 yılı sonrasında ombudsman konusunda ikinci yayılma dalgası başlamış ve 1962 yılında 

Norveç ve Yeni Zelanda, 1967’de İngiltere, 1970 yılında Kuzey İrlanda’da ombudsmanlık 

kurumları kurulmuştur. Bunu 1971’de İsrail, 1973’te Fransa, 1976’da Portekiz, 1981’de 

Hollanda ve İspanya izlemiştir. İkinci dalgaya bağlı olarak ombudsmanlık kurumu, Asya, 

Afrika ve Amerika kıtasına da sıçramıştır. Nitekim 1973’te Hindistan’da ve Zambiya’da, 

1970’de Gana’da, 1979’da Güney Afrika’da ve 1995’te Romanya’da oluşturulmuştur. 1997 

yılında Rusya Federasyonu’nda kurum kurulmuştur. Daha sonrasında da bu kurum, Arjantin, 

Guatemala gibi Latin Amerika ülkelerinde de kurulmuştur. ABD’nde de kurum, federe 

devletler düzeyinde kurulmuştur. Örneğin, Alaska, Hawaii, Iowa, Nebraska, Jawstown, New 

York ve Missoiri bu eyaletler arasındadır” (Özden, 2010:24-31’den akt. Doğan, 2014:84). 

1980 yılından itibaren özel sektör kuruluşlarında (bankalarda, sigorta, emlak ve yatırım 

şirketlerinde) ve üniversitelerde de kullanılan bir kurumolmuştur(Büyükavcı, 2008:10). 

Türkiye’de 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulup kabul edilen anayasa değişikliği 

paketinde ombudsman kurumundan da söz edilmiştir. Nitekim,bu anayasa değişikliği ile, 

Anayasanın 74. maddesinin kenar başlığı “VII. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine 

Başvurma Hakkı” olarak değiştirilmiş ve kamu denetçiliği anayasal bir dayanağa 

kavuşturulmuştur. Sonraki süreçte yasalaşmış ve 29.06.2012 tarihinde kabul edilip 28338 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı kanun ile yasal süreç 

tamamlanmıştır. 

Bunun hemen ardından da çocukların, idarenin uygulamaları karşısında haklarını 

savunabilmelerini, görüşlerini rahatlıkla ifade edebilmelerini sağlamak ve çocuk haklarının 

uygulanabilirliğini artırmak amacıyla, 22 Nisan 2014 tarihinde kurum bünyesinde çocuk 

internet sayfası (www.kdkcocuk.gov.tr) açılmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun belirttiğine 

göre çocuklar bu internet sayfası aracılığı ile Kuruma şikâyet ve taleplerini etkili bir şekilde 

iletebilmişlerse (Kamu Denetçiliği Kurumu, 2014:127-128) de bu gelişmeyi başlı başına 

Çocuk Ombudsmanlığı olarak görmek doğru değildir. Çünkü Çocuk Ombudsmanlığı, aşağıda 

da bahsedileceği üzere sadece dilek ve şikayetleri alıp bunları karşılamaya ve gidermeye 
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yönelik kurumlar olmaktan öte, çocuk haklarını uygulamaya geçirmeyi amaçlayan, çocuk hak 

ihlallerini bulup saptayan ve bu durumlarda bizzat çocuğun tarafında yer alan, çocukları 

ilgilendiren politika yapım sürecinde çocukların yararı için danışmanlık yapan, çocukların 

durumu hakkında araştırma, inceleme yapan, veri sağlayan ve raporlar yayınlayan bu yönü ile 

de bir kamuoyu baskısı oluşturan kurumlardır. 

3.OMBUDSMANIN STATÜSÜ VE YETKİLERİ 

Ombudsmanlık kurumunudiğer şikayet ve denetim mekanizmalarından ayıran en önemli 

özelliklerinden biri kuruma ulaşmanın kolay, basit ve masrafsız olmasıdır. Bu kurala göre, 

ombudsmana başvuru prosedürü formalite ve karışık şekil şartlarından arınmış olmalıdır. 

Bununla birlikte, bu kural ülkelere göre değişik derecelerde uygulanmaktadır. Örneğin 

İskandinav ülkelerinde ombudsmana şikayette bulunmak diğer ülkelere göre çok daha 

kolaydır,Nitekim buralarda şikayet sözlü bir şekilde bile yapılabilir. Bazı ülkelerde ise 

ombudsmana başvuru için nispeten daha zor bir süreç takip edilmektedir. Örneğin Fransa’da 

Mediateur’e başvurabilmek için bir milletvekilinin veya bir senatörün aracılığına; İngiltere’de 

ise Parlamento Komiserine şikayette bulunabilmek için Avam Kamarası üyelerinden herhangi 

birisine başvuruda bulunmak gerekmektedir (Ünal, 2008:83). 

Ombudsmanın diğer önemli özelliği bağımsız olmasıdır.Ombudsman bağımsız bir statüye 

sahiptir. Bu bağımsızlık hem kendisini seçen parlementoya karşı, hem de Başbakan, 

Cumhurbaşkanı ve diğer organlara karşıdır.  Ombudsmanların devletin diğer organlarına karşı 

yasal/anayasal bağımsızlığı, politik ve diğer sonuçlardan korkmaksızın gerçeği arama 

özgürlüğü sağlarken; diğer yandan da herhangi bir beklentiye girerek kendi kendini 

sınırlandırmamasını sağlamaktadır (Işıkay,t.y). 

Şikayet konusuile ilgili olarak ombudsmankaynağını yasadan alan oldukça geniş yetkilere 

sahiptir. Şikayetçi olunan kurumun her türlü bilgi ve belgelerine başvurma, onlardan konuyu 

açıklığa kavuşturacak bulgular elde etme, gerektiği takdirde tanık dinleme, kurumun 

temsilcilerini sorgulama, bilirkişiye başvurma, olay yerinde keşif yapma gibi işlemleri bu 

yetki dahilinde yapabilmektedir (Akıncı, 1999: 303). 

Kamu kurumlan ve personeli hakkında herhangi bir bağlayıcı karar alma, idari işlemleri iptal 

etme, kamu kurumlarına emir verme yetkisine sahip olmadığı için, Ombudsmanın yaptırım 

gücü bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, ombudsmanın kararlarının kamu kurumları 

üzerinde cezai ve idari yaptırımları yoktur. Bununla birlikte ombudsmanın,sorumlu kamu 

kurumlarını, kendisine araştırma yetkisi veren parlamentoya bildirmeve  haksızlığını tespit 

ettiği kurumu kamuoyunun önünde açıklama yetkisinin bulunması, ilgili kurumlar üzerinde 

baskı oluşturmaktadır (Ünal, 2008: 123). 

4. OMBUDSMANIN GÖREV ALANI 

Ombudsman idarenin yurttaşları muhatap alan işlem ve eylemlerindeki aksaklıkları ortaya 

koyar. Bu bağlamda ombudsmanın işlevi yönetimin işlemlerini sorgulamak ve araştırmaktır. 

Ombudsman sadece yönetimin kötü uygulamalarını tespit edip bu uygulamaları engellemekle 

kalmayıp, bu gibi kötü uygulamaların sebeplerini araştırıp çözüm yolları üretmeye çalışır 
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(Temizel,1997:764). Bu anlamda ombudsmanın görev alanını kamu yönetimi oluşturmaktadır. 

Ombudsman (halk denetçisi), yasal olarak kendisine verilen yetki alanı içerisinde; merkezi 

yönetimi, yerel yönetimleri, kamu müesseselerinin tamamını ya da yasada özel olarak 

belirtilen kurum veya hizmet alanını denetlemekle görevlidir (Avşar, 1999: 53). 

5. OMBUDSMANIN TÜRLERİ 

Günümüzde değişen toplumsal, siyasal ve ekonomik taleplere bağlı olarak ombudsmanın 

uzmanlık alanlarında önemli bir çeşitlenme söz konusudur. Parlamento ombudsmanı, insan 

hakları ombudsmanı, çocuk hakları ombudsmanı, silahlı kuvvetler ombudsmanı, öğrenci 

ombudsmanı, basın ombudsmanı, yerel yönetimler ombudsmanı, sağlık ombudsmanı, adli 

hizmetler ombudsmanı, tüketici ombudsmanı, çocuk ombudsmanı, fırsat eşitliği ombudsmanı, 

cinsel yönlendirme temelli ayrımcılığa karşı ombudsman, etnik ayrımcılığa karşı ombudsman, 

bedensel engelliler ombudsmanı, üniversite ombudsmanı, bankacılık ombudsmanı, basın 

yakınmaları ombudsmanı, haber ombudsmanları, internet ombudsmanı ve yargı ombudsmanı 

gibi çok çeşitli uzmanlık alanlarında bu kuruma rastlamak mümkündür (Gülener, 2013:5-6). 

6.ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI 

Anayasal ve yasal düzenlemelerde kendilerine yeterince yer verilmeyençocuklar, onlara 

sağlanan hakların da oldukça yetersiz olması nedeni ile, toplumsal yaşamda  en korumasız ve 

savunmasız tabakayı oluşturmaktadırlar. Bundan dolayı, karşılaştıkları sorunlarla baş etme 

olanaklarından yoksun olan çocuklar için son zamanlarda birçok ülkede Çocuk Hakları Kamu 

Denetçiliği sistemi uygulanmaya başlamıştır (Altuğ, 2002: 24). 

Bu ülkelerde göçmen çocukları, ayrımcılık, kötü muamele, taciz, bazı çocukların özel 

ihtiyaçları, medyanın kötü etkileri, aile içi şiddete maruz kalma gibi sorunlarla 

ilgilenilmektedir (Fendoğlu, 2010: 17). Diğer taraftan çocuk ombudsmanlıkları, kamuoyu 

gücünü arkalarına alarak, kuruluş amacı ve hedefini gerçekleştirmek için, kamuoyunda 

çocukları ilgilendiren sorunlara dikkat çekmekte, özellikle kamu otoritelerini çocuk hakları 

konusunda bilgilendirmekte ve çocuk hakları konusunda hükümete danışmanlık 

yapmaktadırlar (Yüce&Atanur,2013:42). 

İlk kez 1981 yılında Norveç’te kurulduktan sonra Çocuk Ombudsmanlığı sistemi diğer pek 

çok ülkede farklı isimler altında varlık kazanmıştır.1987’de Kosta Rica’ da Çocuk 

Ombudsmanlığı, 1989’da Avustralya’da Federal Çocuk Ombudsmanı, 1989’da Yeni 

Zellanda’da Çocuk Komiserliği, 1991’de Belçika  Fransız Toplumunda Çocuk Hakları Genel 

Delegesi, 1993’de İsveç Çocuk Ombudsmanlığı, 1994’de Danimarka’da Ulusal Çocuk 

Konseyi, 1995’de İzlanda Çocuk Ombudsmanı,1996’da İspanya’da Madrid Çocuk 

Ombudsmanlığı, 1997’de Belçika Flaman Toplumu’nda Çocuk Hakları Komiseri, 1999’da 

Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyetinde Makedonya Çocuk Ombudsmanı, 2000’de Fransa 

Çocuk Ombudsmanlığı sistemleri kurulmuştur (UNICEF, 2001). 
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7. TÜRKİYE’DE ÇOCUK REFAHI ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇOCUK 

OMBUDSMANLIĞI KURULMASI GEREKLİLİĞİ 

Dünya genelinde özellikle 1980’li yılların başından itibaren benimsenmiş ve yıllar içinde 

yaygınlaşmış olan Çocuk Ombudsmanlığı kurumunun Türkiye’de de kurulması neredeyse 

zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğun ilk sebebini Türkiye’de hak ve özgürlükler 

konusunda çocukların içinde bulunduğu olumsuz durum oluşturmaktadır.  

Nitekim Türkiye, sağlık hakkının en temel belirleyicileri olan kıstaslar açısından birçok 

ülkeye göre geri kalmış durumdadır.
56

 Diğer yandan, yoksulluk çocukların hem sağlık hem de 

eğitim hakkını engelleyen en büyük etken olarak ortaya çıkmaktadır
57

.  

Bunların yanında çocukların adalet alanında da korunamaması önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. Özgürlüğünden alıkoymak çocuklar için uygulanacak en son çare olması 

gerekirken tutuklu ve hapis cezası alan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır
58

. Avrupa 

Birliği Türkiye 2015 Yılı İlerleme Raporunda da belirtildiği gibi bu çocuklar cezaevlerinde 

yetişkinlerle birlikte kalmakta, istismar edilmekte, yargılama öncesi uzun tutukluluk 

sürelerine maruz bırakılmaktadırlar.  

Suça sürüklenmiş çocuklar adalet sistemi ve kurumları içinde korunamadığı gibi ne yazık ki, 

etkili hukuk mekanizmasının oluşturulmamış olması nedeniyle her geçen gün daha fazla 

sayıda çocuk da çeşitli şekillerde suç mağduru olmakta ve istismar edilmektedir
59

 

Diğer yandan çocuk işçiliği sorunu da tüm çabalara rağmen, Türkiye açısından hala 

gündemden düşmemiş bir sorun olmaya devam etmektedir.Çocuk işçiliği konusunda yaşanan 

olumsuzluklar birçok uluslar arası belgelerle de rapor edilmiştir. Örneğin AB 2015 Yılı 

Türkiye İlerleme Raporunda “en kötü biçimleri de dâhil olmak üzere, çocuk işçiliği devam 

etmekte ve hâlâ önemli bir husus olmayı sürdürmektedir. Mevsimlik fındık toplama işinde 

çocuk işçiliğinin önlenmesi için atılan adımlar sınırlıdır…. Çocuk işçileri ölümcül kazaların 

kurbanı olmaya devam etmiştir.” ifadeleri yer almaktadır. 

Türkiye’de Çocuk Ombudsmanı kurulmasını gerektiren bir sebep hak ve özgürlükler 

konusunda çocukların yaşadıkları sıkıntılar ise, bir diğer sebep de bu konudaki sorunlara 

çocuk refahı alanındaki örgütlenmenin yeterli çözüm üretememesidir.  

                                                           
56Türkiye, 2012 yılı 5 yaş altı ölüm hızı açısından UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu 2014 Yılı Rapor’unda 194 ülke 

arasından 120. Sırada yer almıştır. 
57, UNICEF 2011 Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu’na göre 15 yaşından küçük 4.6 milyon çocuk ülkedeki genel 

yoksulluk sınırının altında yer almaktadır. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’in 22 Nisan 2015 tarihli haber bültenine göre 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2013 yılı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 16 milyon 706 bin yoksul fert 

bulunurken, yoksul çocukların yoksul fertler içindeki oranı %44,3 olmuştur. BETAM Araştırma Raporu (2012)’na göre 

yoksulluk nedeni ile Türkiye’deki her üç çocuktan ikisi gün aşırı bile ana protein kaynaklarına ulaşamamaktadır.AB 2015 

Yılı Türkiye İlerleme Raporu’na göre  çocukların yaklaşık %30'u nispi yoksulluk düzeyinde yaşamaktadır.TÜİK (2007)’e 

göre çalışan çocuklar arasından okula devam etmeyenlerin %20’si okul masraflarını karşılayamadığı için okuldan 

ayrılmaktadır  
58 TUİK, Türkiye’de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısının 6 bin 132 olduğunu açıklamıştır (TUİK, 

18622 Sayılı ve 22 Nisan 2015 tarihli haber bülteni). Oysaki bu oran, İstanbul Milletvekili Sedef Küçük tarafından 

TBMM’ne sunulan 7/4757 Esas Nolu Yazılı Soru Önergesine Adalet Bakanlığı tarafından verilen 11.07.2012 tarihli cevabi 

yazıdan 2206 olarak açıklanmıştı. (http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-5747sgc.pdf). 
59 Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği'nin 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine dayanarak yapılan çalışmada, 

Türkiye'de 2008-2010 döneminde yaklaşık 750 bin çocuğun suç mağduru olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsel suçlar nedeniyle 

mağdur olan çocuk sayısındaki artış ise% 63.3’le rekor seviyeye çıkmıştır (Solak&Özpolat, 2012) 
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Çocuklara yönelik hizmetler,2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 

Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1983 yılından itibaren 2011 yılına kadar Başbakanlığa bağlı 

olarak Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 

sürdürülmüştür. 03.06.2011 tarihli ve 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) kurulmuş; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü 

kurumları ile birlikte, yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)’na 

devredilmiştir (ASPB, 2012). Bundan sonra da çocuklara yönelik hizmetler Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı bünyesinde, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine 

getirilmektedir. 633 Sayılı KHK’nin 8. Maddesindeki “Özel surette korunması gereken 

çocuklara yönelik hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak şekilde yerinde denetlemek, 

tespit edilen aksaklıklara ve yetersizliklere karşı gerekli önlemleri ivedilikle almak” 

şeklindeki hükmü Ombudsmanlık kurumundan beklenen “denetim” görevini” bakanlığa 

vermiş görünmektedir. Ancak bakanlar 1982 Anayasası’nın 112.maddesi gereğince 

Başbakana karşı bireysel olarak sorumludurlar. Ayrıca hükümetin bir parçası olarak hükümet 

gündemini uygulamakla da yükümlüdürler. Bu nedenle bakanlık teşkilatının yapacağı denetim 

bağımsızlık açısından özel bir Çocuk Ombudsmanlık Kurumu’nun yapacağı denetimden 

beklenen faydayı sağlamayacak ve hükümetin dışında bir kurum olarak gerektiğinde 

hükümete karşı çocuklar için savunma yapamayacaktır. 

Diğer yandan yasal düzenleme Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanını 

neredeyse tamamen “özel olarak korunması gereken çocuklar ve bu çocuklara sunulacak 

hizmetleri de sosyal hizmetler” şeklinde sınırlandırmıştır. Bu durum ise ombudsman 

kurumunun sağladığı kapsayıcı ve esnek yaklaşımın uzağında kalmaktadır. Nitekim, 

Ombudsman’ın görev ve yetki alanı sadece zor durumdaki çocuklar ve bu çocuklara verilecek 

sosyal hizmetlerle sınırlı olmayıp,çocuk haklarının hayata geçirilmesi gereken her alanı ve her 

konuyu kapsamaktadır. Ayrıca bu konudaki görev ve yetkileri sadece denetim yapmakla 

sınırlı olmayıp, araştırma ve inceleme yapmaktan politikacılara veri ve danışmanlık hizmeti 

sunmaya ve sorunların çözümü için onlar üzerinde baskı oluşturmaya kadar gitmektedir. Bu 

da Ombudsmanı çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasında, çocuklar lehine çalışan ve 

çocukların sesi olan önemli bir aktör haline getirmektedir. 

Diğer yandan, bakanlığa erişim, ulaşılabilirlik ve muhatap bulamama sorunu çocuklar 

açısından olumsuz bir durum teşkil etmektedir. Özellikle bakanlığın, politika belirleme ve 

hizmet sağlayıcılar arasında koordinasyon ve eşgüdüm sağlama görevi diğer görevleri 

arasında daha çok ön plana çıkmıştır. Bu durum, çocuklar tarafından ya da çocuklar adına 

iletilen istek ve şikayetlerin sahipsiz kalması sonucunu doğurabilmektedir. 

Diğer yandan, “politika üretmek, eşgüdüm sağlamak, denetim yapmak, hizmet sağlamak vb.” 

gibi pek çok görevi olan, aynı zamanda bu görevleri “kadınlar, yaşlılar, engelliler, gençler, 

gaziler, şehit ve gazi yakınları vb.” gibi çok çeşitli kesimlere de ayrı ayrı sunmak zorunda 

olan bir teşkilatın çocukların istek, şikayet ve sorunlarına yeteri kadar ilgi gösteremeyeceği, 
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bunu başarsa bile bu alanda yapılan faaliyetlerin yukarda sözü edilen çeşitlilik içinde yeteri 

kadar görünür olamayacağı açıktır. 

Diğer yandan Türkiye’nin de imzalamış olduğu BM ÇHS’nin 4. maddesinde hükümetlerin 

sözleşmede tanınan hakların uygulanması için gerekli hukuki,  idari ve diğer önlemleri alması 

gerektiği ifade edilmiştir. BM ÇHS, Ombudsmanlık ve benzeri kurumların kurulmasını açıkça 

öngörmemekle birlikte, hükümetlerin çocuk hakları konusunda kaydettikleri ilerlemeleri 

izlemek için uluslar arası olarak kurulmuş olan BM Çocuk Hakları Komitesi bu uygulamaları 

çocuk haklarının uygulamaya geçirilmesini artırması bakımından önemli 

görmektedir(UNICEF, 2001).Dolayısıyla bünyesinde pek çok kesime yönelik hizmetlerin 

yerine getirilmesini sağlama görevlerini taşıyan bakanlık teşkilatının, sadece çocuklara, 

çocukların korunmasına ve çocuk haklarının uygulamaya geçirilmesine odaklanmış özel bir 

kurum olarak uluslar arası beklentileri karşılayamayacağı muhakkaktır. 

Buraya kadar yapılan açıklamalar, Türkiye’de özel bir Çocuk Ombudsmanlığı Kurumu’nun 

kurulmasının zorunlu olacağını göstermektedir. Öte yandan, çocukların oy hakkının olmaması 

ve bu nedenle kendilerini ilgilendiren politikaların yapım sürecine katılamamaları, hukuksal 

alanlarda kendilerini temsil edememeleri, yetişkinlere göre fiziksel ve psikolojik açıdan daha 

güçsüz olmaları gibi sebepler de çocuklara özgü bir ombudsmanlık kurumunun gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. Böyle bir kurumun sağlayacağı faydaların en başında çocukların siyasi 

gündemde ön plana çıkması ve çocukları ilgilendiren politikaların yapım sürecinde çocukların 

da istek, beklenti ve taleplerinin dikkate alınmasının sağlanması gelmektedir. Diğer yandan bu 

kurumlar, çocukların şikayet, istek ve beklentilerini doğrudan dinleyen, doğrudan çocukları 

muhatap alan kurumlar olmaları bakımından da önem taşımaktadır. 

8. TÜRKİYE’DE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI İÇİN MODEL ÖNERİSİ 

Çocuk Ombudsmanlığı’nın Türkiye için gerekliliğini bu şekilde ortaya koyduktan sonra “nasıl 

bir ombudsmanlık” sorusu akıllara gelmektedir. Bu konuda öncelikle bu kurumun bağımsız 

mı olacağı ya da örneğin halihazırda mevcut olup faaliyet gösteren Kamu Denetçiliği ya da 

İnsan Hakları Kurumu gibi bir kurumun bir parçası mı olacağı konusunda karar vermek 

gerekir. 

İspanya, Nikaragua, Kuzey İrlanda, Avustralya, Macaristan, Kolombiya ve Filipinler gibi 

ülkelerde insan hakları kurumunun nezdinde yalnızca çocuklarla çalışmak veya çocukları 

daha geniş bir görev yetkisi kapsamına almak üzere bir çocuk hakları komiseri tayin 

edilmiştir(UNICEF, 2001). 

İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya, Belçika, Rusya Federasyonu gibi ülkelerde ise sadece 

çocukları esas alan ayrı bir kurum olarak oluşturulmuşlardır(UNICEF, 2001).Bizce Türkiye 

için uygun olan model de yalnızca çocuklara yönelmiş özel kurumların oluşturulmasıdır. 

Nitekim; böyle bir model çocukları ve onların sorunlarını daha görünür bir şekilde ortaya 

koyacaktır. 
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İkinci olarak bu kurumun ulusal düzeyde mi yoksa yerel düzeyde mi oluşturulacağına karar 

vermek gerekir.Bu konuda kurumun yaptırım gücünü,etkinliğini ve etkililiğini artırmak için 

ulusal düzeyde bir örgütlenmeyi tercih etmek gerekir. 

Üçüncü olarak, kurumun faaliyet alanı, uğraş konuları,amaçları ve temsil edeceği kişilerle 

ilgili hususları açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Kanımızca kurumun, mağdur olup 

olmadıklarına bakmaksızın ve sadece haksızlık durumunda değil, çocuk hakları kavramının da 

ötesinde çocuğun iyi olma halini gösteren; yani çocuk refahını ilgilendiren her alanda, tüm 

çocukları temsil edecek şekilde örgütlenmesi ve faaliyet göstermesi gerekmektedir.  

Bilinmelidir ki, haksızlığa neden olan olaylar ortaya çıktıktan sonra zararı telafi etmek üzere 

harekete geçen bir mekanizmadan ziyade, çocukları ilgilendiren her konuda, daha zararlar 

ortaya çıkmadan önce, çocukların çıkarını savunan ve bu yönde harekete geçen bir 

örgütlenme çocukları çok daha görünür ve güçlü kılacaktır.  

Dördüncü olarak, ombudsmanın bağımsızlığını sağlayacak mekanizmaların kurulması 

gerekmektedir. Ombudsmanın bağımsızlığının sağlanması açısından her ne kadar İsveç, 

Norveç gibi ülkelerde parlamento seçimi esas alınmışsa da bizce Türkiye’de ombudsmanın 

halk tarafından seçilmesi daha uygun olmaktadır. Çünkü parlamento tarafından seçilecek bir 

ombudsman parlamentodaki mevcut çoğunluk nedeniyle seçilmek umuduyla ya da seçildiği 

taktirde de bir tür minnet duygusu ile partizan tavırlar sergileyebilir. Ombudsmanın halk 

tarafından seçilmesi hem sözü edilen bu durumun önüne geçecek, hem de ombudsmanın 

arkasında halk desteği olmasını sağlayarak onun gücünü artıracaktır. 

Bundan sonra kurumun verdiği kararların yaptırım gücünü artırmak için düzenleme yapmak 

gerekmektedir. Ombudsmanın, etkili, yetkin ve tanınmış kimselerden seçilmesi, herhangi bir 

şikayet olmadan kurumun kendiliğinden hareket edebilmesi, kurumun yasal bir dayanakla 

kurulması, görev ve yetkilerinin kanunlarda açıkça tanımlanması, istediği her tür belgeye 

ulaşma imkanının sağlanması onun gücünü ve etkisini artıracaktır. Bunun dışında bu kuruma 

“inceleme, araştırma” yetkileri dışında “soruşturma, gerektiğinde disiplin ve ceza 

soruşturması” başlatma yetkilerinin verilmesi Ombudsmanın kararlarını daha etkili kılacaktır.  

Başka bir önemli husus, kuruma yapılacak başvurular için gerekli prosedürün, mümkün 

olduğu kadar çocukların en fazla düzeyde yararlanmasını sağlayacak şekilde basit ve kolay 

anlaşılır olmasının sağlanmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için sözlü ve dolaysız başvuru 

yöntemlerinin sağlanması, çocuklar için doğrudan kuruma ulaşabilecekleri bir telefon hattının 

kurulması, hatta çocukların en fazla bulundukları okul gibi ortamlarda başvuru ofislerinin ve 

çocuk ombudsmanlığı temsilciliklerinin oluşturulması faydalı olabilir. 

Son olarak; Kurumun başarılı olabilmesi içingeniş halk kitleleri tarafından tanınması ve 

kamuoyu desteğinin alınması şarttır. Bunu gerçekleştirmek üzere medya ve sivil toplum 

kuruluşlarının desteğinin alınması, kurumlara ve toplumun değişik kesimlerine verilecek 

eğitimlerle kurumun kamuoyuna ve özellikle de çocuklara tanıtılması kurumun işlevselliğini 

artıracaktır. 
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SONUÇ 

Bu çalışmada insan hak ve hürriyetlerine yönelik ihlallerin önüne geçmek için oluşturulmuş 

olan ombudsmanlık kurumu genel olarak tanıtıldıktan sonra bu sistemin bir türü olan Çocuk 

Ombudsmanlığı kurumunun Türkiye için gerekliliği vurgulanmıştır. Çalışmada, hem 

Türkiye’nin Çocuk Hakları Sözleşmesini imzalamış olması nedeniyle çocuk haklarının 

uygulanabilirliğini artırmak için gerekli düzenlemeleri yapma yükümlülüğünün olması, hem 

de çocuklara yönelik hizmetlerin sağlanmasına yönelik mevcut örgütlenmedeki eksiklikler ve 

çocuk hakları alanında ülkede yaşanan sıkıntıların Türkiye’de, çocukların sorunlarına 

odaklanmış bir Çocuk Ombudsmanlığı Kurumunun kurulmasını zorunlu kıldığı sonucuna 

varılmıştır. Çalışmada, böyle bir kurumun kurulmasını gerektiren sebepler ve önerilen bu 

kurumun taşıması gereken özellikler üzerine odaklanılmıştır. Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda Çocuk Ombudsmanlığı sistemini uygulayan ülke örneklerinin derinlemesine 

incelenmesi ve karşılaştırma yapılması alana katkı sağlayacaktır. 

 

KAYNAKÇA 

Avrupa Birliği İlerleme Raporu (2015). Erişim tarihi: 03 Ekim 2016, 

http://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2015_ilerleme_raporu_tr.pdf 

Abedin, N. (2011). Conceptualandfunctionaldiversity of the ombudsman institution: a classification, 

Administration &Society, 43(8),  896–929. 

Akıncı M. (1999). Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım 

Altuğ Y. (2002). Kamu Denetçisi (Ombudsman), İstanbul: İ.Ü. Rektörlük Yayınları. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), (2012),  2013-2017 Stratejik Planı, Ankara 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname,Kanun Hük. Kar. nin Tarihi    : 3/6/2011,         No : 633 

Avşar B.Z. (1999). Ombudsman (Kamu Hakemi): Türkiye için bir model önerisi, Ankara: Hak-İş 

Konfederasyonu Yayınları. 

BETAM (2013), Her Dört Çocuktan Biri Yoksul, (Rapor), Erişim tarihi:22.04.2013 

http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/wpcontent/uploads/2013/04/ArastirmaNotu147.pdf 

Büyükavcı, M. (2008). Ombudsmanlık kurumu, Ankara Barosu Dergisi, 66(4), 10–13. 

Doğan, K. C. (2014). Postmodern kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir denetim paradigması: 

ombudsman,  Sayıştay Dergisi, (94), 73–96. 

Fendoğlu H. T. (2010). Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık), SDE Analiz, Strateji Düşünce Enstitüsü, 

Erişim Tarihi: 19.09.2016., 

http://www.hasantahsinfendoglu.com/sde/KAMU%20DENETCILIGI%20(OM BDUSMANLIK).pdf 

Gülener, S. (2013). Ombudsman-yargı ilişkileri ve yargı ombudsmanlığı sistemi: karşılaştırmalı bir 

inceleme, Akademik İncelemeler Dergisi, 8(1). http://doi.org/10.17550/AID.41459 

Kamu Denetçiliği Kurumu, (2014)Yıllık Rapor, Ankara. 

Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu,  Kanun Numarası : 6328,  Kabul Tarihi   : 14/6/2012 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/6/2012,     Sayı : 28338 

Ombudsmans, International Ombudsman Institute, 2016 http://www.theioi.org/ all-regions, 

(24.10.2016) 

http://www.hasantahsinfendoglu.com/sde/
http://doi.org/10.17550/AID.41459


ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book 

3717 

Oytan, M. (1975). Ombudsman eli ile idarenin denetimi konusunda kıyaslamalı bir inceleme, Danıştay 

Dergisi, 18-19. 

Solak, A.,  Özpolat ,V. (2012), Türkiye'nin Çocuk Mağduriyeti Haritası, İstanbul: Hegem Yayınları. 

Işıkay M. (t.y.). Ombudsman Kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Konumu, Erişim Tarihi: 

12 Eylül 2016, http://www.juraıuni-sb.de/turkish 

Özden, K. (2010). Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye’deki Tartışmalar, Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

Temizel, Z. (1997). Yurttaşların yönetime karşı korunmasında bağımsız bir denetim organı: 

ombudsman, İstanbul:  IULA-EMME Yayını 

TÜİK (2007). Çocuk İş Gücü Anketi, Erişim tarihi: 05 Ekim 2016, 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=482 

TUİK (22 Nisan 2015). İstatistiklerle Çocuk 2014, Sayı: 18622, Erişim tarihi: 05 Ekim 2016, 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18622 

Ünal, F. (2008). Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Yerel Yönetim Ombudsmanı, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 

UNİCEF (2011). Türkiye’de Çocuklarının Durumu Raporu, Erişim Tarihi: 06 Şubat 2015, 

http://www.unicef.org/turkey/hm/_hm6b_cs.html,  

UNICEF (2014). Dünya Çocuklarının Durumu Raporu,Erişim tarihi: 06 Temmuz 2012, 

http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/ Unicef%20SOWC%202014%20web.pdf 

UNICEF (2001).Çocuk Haklarını Koruyan Bağımsız Kurumlar,  Floransa-İtalya: UNICEF BM Çocuk 

Fonu Innocenti Araştırma Merkezi. 

Yüce, M. ve Atanur,B. (2013). Kamu Denetçiliği Hukuku, Ankara: Savaş Kitap ve Yayınevi. 

7/4757 Esas Nolu İstanbul Milletvekili Sedef KÜÇÜK tarafından TBMM’ne sunulan Yazılı Soru 

Önergesine Adalet Bakanlığı tarafından verilen 11.07.2012 tarihli Cevabi Yazı 

(http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-5747sgc.pdf) 

  

http://www.juraıuni-sb.de/turkish
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=482
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-5747sgc.pdf


ICOMEP 2016 | 26-27 October | İstanbul, Turkey 

3718 

STRATEJİK (GİRİŞİMCİ) BİR DURUŞ OLARAK 

GİRİŞİMSEL ORYANTASYON KAVRAMI
60

 
 

Dr. Nurdan GÜRKAN
61

 

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

e-mail: nurdancolak@beun.edu.tr 

 

Doç. Dr. Ahmet Ferda ÇAKMAK 

Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 

e-mail: cakmak@beun.edu.tr 

 

 

 

ÖZET: Girişimcilik kavramı, işletmeler arasındaki rekabetin artması ile birlikte gittikçe daha önemli 

ve dikkat çeken bir kavram haline gelişmiştir. Literatürde ilk olarak girişimciliğin bireysel yönüne 

değinilmiş, daha sonraları ise işletme seviyesinde girişimcilik ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir. 

Aynı zamanda, geleneksel girişimcilik modellerinden davranışsal girişimcilik modellerine geçiş ile 

birlikte girişimcilerin kişilik özelliklerden ziyade davranışların ön plana çıktığı görülmektedir. İşletme 

seviyesinde girişimcilik diğer bir ifade ile işletme girişimciliği kavramı işletmelerin girişimciliğe 

yönelimlerini içermektedir. İşletmelerin girişimciliğe yönelmesi de literatürde girişimsel oryantasyon 

olarak adlandırılmıştır. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilme ve rakiplerinden farklılaşmayı 

sağlayabilme noktasında girişimsel oryantasyon kavramı çok önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile, 

işletmelerin rekabet üstünlüğü açısından öne çıkan girişimsel oryantasyon kavramına yer verilecek ve 

söz konusu kavramla ilgili farkındalığın artması sağlanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, İşletme Girişimciliği, Girişimsel Oryantasyon. 

 

ENTREPRENEURIAL ORIENTATION CONCEPT AS A STRATEGIC 

(ENTREPRENEUR) POSITION 

 

ABSTRACT: The concept of entrepreneurship has become an increasingly important concept and 

attracted attention with the increase in competition between businesses. In the entrepreneurship 

literature firstly individual entrepreneurship is discussed and later studies on the enterprise level 

entrepreneurship were conducted. At the same time, with the transition to the behavioral model of 

entrepreneurship of the traditional entrepreneurial model of entrepreneurship, rather than personality 

characteristics of entrepreneurs seem to be at the forefront of behaviors. Enterprise level 

entrepreneurship in other words the concept of business entrepreneurship contains entrepreneurship 

orientation of businesses. The entrepreneurship orientation of businesses has also called in the 

literature as entrepreneurial orientation. The concept of entrepreneurial orientation has a very 

important place in terms of the ability to sustain the assets of businesses and ensure differentiation 

from their competitors. With this study, prominent the concept of entrepreneurial orientation in respect 

to competitive advantage of the businesses will be included and increased awareness related to this 

concept will be tried to be ensured. 

Keywords: Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation. 
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GİRİŞ 

Artan rekabet koşulları ile birlikte, işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelecekte elde 

edebilecekleri karlar belirsizleşmektedir. Bu noktada, işletmelerin rekabet üstünlüğüne sahip 

olabilmeleri ön plana çıkmaktadır. İşletmeler rekabet üstünlüğünü diğer işletmelerden 

farklılaşmayı başararak, yenilikçilik ya da yaratıcılık gibi özelliklere sahip olarak, çevredeki 

değişikliklere hızlı bir şekilde uyum sağlama yeteneğini bünyesinde barındırarak 

sağlayabilirler. Aynı zamanda, işletmelerin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğünü elde 

edebilmeleri önemli olmakla birlikte, söz konusu rekabet üstünlüğünün sürekliliğini 

sağlayabilmek işletmeler açısından daha önemlidir. Çünkü işletmelerin rekabet üstünlüğünü 

elinde bulundurmaları onların başarılı olmaları için kısa dönemli bir avantaj sağlamaktadır. 

Rekabet üstünlüğünün devamlılığını sağlamaları ise işletmelere uzun vadede başarı getirmek 

için önem taşımaktadır. 

Bunun yanında, işletmelere rekabet avantajı getirebilecek ve diğer işletmelerden 

farklılaşmasını sağlayabilecek girişimcilik de önemli bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Bu 

bakımdan, işletmelerin yeni girişimci fırsatları takip etme, girişimciliği kendi içinde 

benimseme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelme çabaları onları diğer işletmelerden farklı 

kılmaktadır. 

Girişimcilik, bağımsız girişimcilik ve işletme içindeki girişimcilik diğer bir ifadeyle işletme 

girişimciliği olarak ele alınabilmektedir (Sharma & Chrisman, 1999; Collins & Moore, 1970). 

Bir bireyin bağımsız bir şekilde girişimcilik faaliyetlerinde bulunması bağımsız girişimciliği 

tanımlarken; bir bireyin işletme ile ilişki içerisinde yeni bir işletme yaratma ya da yenilik 

yapmayı teşvik etmesi işletme girişimciliğini ifade etmektedir (Sharma & Chrisman, 1999: 

18). 

Stratejik yönetim literatüründe, işletme girişimciliği işletmelerin varlığını sürdürmesine ve 

performansına katkı sağlayan bir süreç olarak ele alınmıştır (Miller, 1983; Drucker, 1985; 

Covin & Slevin, 1989; Zahra, 1993b; Lumpkin & Dess, 1996). İşletmelerin girişimci 

duruşlarını ve davranışlarını kapsayan işletme girişimciliği; ortak girişimler, birleşme veya 

satın alma gibi büyüme stratejilerinden farklı olarak kendi iç dinamiklerine odaklanmakta ve 

bu dinamiklerden yeni oluşumlar yaratmaktadır (Dess & Lumpkin, 2005: 147). 

İşletme girişimciliği kavramının içinde, işletmelerin girişimciliğe yönelmeleri ve bu 

yönelimlerini girişimcilik davranışına dönüştürmeleri yer almaktadır. Bu durum; işletmelerin 

öncelikli olarak girişimci bakış açılarını kendi kültürlerine yansıttıkları daha sonrasında ise 

sahip oldukları girişimcilik eğilimlerini faaliyete dönüştürerek girişimcilik davranışı 

gösterdikleri şeklinde yorumlanabilir. 

İşletme girişimciliği kavramının tanımında yer alan işletmelerin girişimciliğe yönelmeleri 

literatürde girişimsel oryantasyon olarak adlandırılmaktadır. Girişimsel oryantasyon 

işletmelerin kendi iç dinamiklerini kültürlerine yansıtmaları, bu dinamikleri kendi kültürlerine 
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uygun olarak şekillendirmeleri olarak tanımlanmaktadır. İşletmelere rekabet avantajı sağlama 

ve bu avantajı sürdürebilme, rakiplerinden farklılaşma, ortalamanın üzerinde getiri ve uzun 

dönemli kar elde etme avantajı sağlama noktasında girişimsel oryantasyonun oldukça önemli 

bir yere sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Stratejik yönetim literatüründe de, işletmelerin girişimsel oryantasyon kavramını inceleyen 

çeşitli çalışmalara rastlamak mümkündür (Miller, 1983; Covin & Slevin, 1988, 1989, 1991; 

Zahra, 1993a; Lumpkin & Dess, 1996; Brown, 1996; Chadwick, 1998; Barringer & Bluedorn, 

1999; Lyon, vd., 2000; Todorovic, 2004; Boehm, 2007; Davis, 2007; Josien, 2008; Anderson, 

vd., 2009; Anderson, 2010; Roberts, 2010; Callaghan & Venter, 2011; Covin & Lumpkin, 

2011; Diefenbach, 2011; Smith, 2011; Slevin & Terjesen, 2011; Chen, vd., 2012; Runyan, 

vd., 2012; Anderson & Eshima, 2013; Kreiser, vd., 2013; Gupta, 2015; Anderson, vd., 2015). 

Türkçe literatürde ise girişimsel oryantasyon kavramı ile ilgili birkaç çalışma bulunmaktadır. 

Bu nedenle, Türkçe literatürde girişimsel oryantasyon kavramı ile ilgili yapılacak çalışmaların 

literatürü zenginleştireceği düşünülmektedir. 

Buradan hareketle, çalışmanın amacı işletmeler açısından gittikçe daha da önemli bir kavram 

haline gelen, işletmelere rekabet avantajı sağlayan ve diğer işletmelerden farklılaştıran 

girişimsel oryantasyon kavramının incelenmesi ile birlikte bu kavrama daha fazla dikkat 

çekmektir. 

Dolayısıyla; çalışma içerisinde öncelikli olarak işletme girişimciliği kavramına değinilip, 

sonrasında ise girişimsel oryantasyon kavramı ve boyutları ile girişimsel oryantasyonun 

gelişim aşamaları anlatılmaya çalışılacaktır. 

1. İŞLETME GİRİŞİMCİLİĞİ 

Bu bölümde, işletme girişimciliği kavramına yer vermeden önce girişimci ve girişimcilik 

kavramlarından bahsedilecektir. 

Girişimci ve girişimcilik kavramları sosyal bilimlerin hemen her alanında kalkınmayı ve 

gelişmeyi ifade eden kavramlar haline gelmiştir. Söz konusu kavramlar hem bireysel hem de 

toplumsal hayatı etkilediğinden literatürde önemli bir yer tutmaktadır. 

Girişimci kelimesi Fransızca üstlenmek, girişmek anlamlarına gelen “entreprendre” 

kelimesinden türemiştir (Saroj & Mehndiratta, 2009:1; Serinkan & Arat, 2013: 48). Birçok 

yazar tarafından girişimci kelimesi ile ilgili tanımlamalar yapılmasının yanında girişimcilik 

konusuna en çok önem veren isimlerden biri olan Schumpeter, girişimciyi yeni ürünler, 

süreçler, piyasalar, arz kaynakları ve yeniden örgütlenme ile yeni oluşumlar yaratarak üretim 

yapılarını yenileyen kişi olarak tanımlamıştır (Diefenbach, 2011: 11-12). 

Morris & Jones (1999) ile Ulijn & Brown (2004) girişimcilik kavramının çevrede bulunan 

fırsatların araştırılması ve ortaya çıkarılması ya da fırsatların yaratılması ile ilgili bir süreç 



ICOMEP 2016 | International Congress of Management Economy and Policy | Proceedings Book 

3721 

olduğunu ifade etmiştir. Girişimcilik, işletmelerin iş fırsatları ile ilgili bir vizyona sahip 

olmasını ve bu vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kaynaklarını ve yeteneklerini 

kullanmasını gerektirmektedir. 

Girişimcilik kavramı risk alma istekliliği ile ilişkili olduğu gibi, aynı zamanda işletmeler için 

karlı fırsatlar ortaya çıktığında işletme seviyesinde büyüme pozitif bir orana ulaşırken 

gereksiz risklerden kaçınmanın da yeni yollarını aramakla bağlantılıdır (Kor, vd., 2007: 1191-

1192). 

Bu çerçevede, girişimcilik alanında yapılan tanımların her birinin farklı özellikler taşıdığı ve 

girişimcilik kavramı ile ilgili net bir tanımın yapılamayacağı söylenebilir. Bu durumun 

sebepleri olarak, girişimci bireylerin kendilerine özgü girişimcilik anlayışının olması ve farklı 

girişimcilik örnekleri sergilemeleri olarak belirtilebilir (Öktem, vd., 2007: 50). 

Bunun yanısıra, işletmelerin başarılı bir girişimcilik ortaya koyabilmeleri için bireylerin 

girişimci özelliklere sahip olması yeterli olmamaktadır. Buna ilave olarak, girişimcilerin bu 

özelliklerini stratejik bir duruş olarak sergileyebilmesi ve faaliyete dönüştürebilmesi diğer bir 

değişle girişimcilik davranışı gösterebilmesi gerekmektedir. 

Girişimcilik kavramını biraz daha ayrıntılı anlatabilmek adına, literatürde girişimcilik kavramı 

ile ilgili yer alan farklı terimlerden ve girişimciliğin nasıl şekillendiğinden bahsedilebilir. 

Öncelikli olarak, bu durum şekil yardımıyla gösterilebilir. Şekil 1’de literatürde yer alan 

girişimcilik terimleri ifade edilmektedir. 

Şekil 1: Girişimcilik Terimleri 

Girişimcilik

Bağımsız Girişimcilik İşletme Girişimciliği

Girişimcilik DavranışıGirişimsel Oryantasyon

 

Kaynak: Diefenbach,F.E. (2011). Entrepreneurship in the PublicSector. Heidelberg: GablerPublication, s. 17. 

Sharma & Chrisman (1999: 17) girişimciliği, mevcut işletme içinde veya dışında meydana 

gelen yenilikçilik davranışları olarak tanımlamaktadır. Collins & Moore (1970)’u temel alan 

Sharma & Chrisman (1999) girişimciliği bağımsız girişimcilik ve bir işletme içindeki 

girişimcilik diğer bir ifadeyle işletme girişimciliği olarak ele almıştır. 
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Dolayısıyla, literatürde girişimci sadece bağımsız bir birey olarak değil, aynı zamanda 

girişimcilik davranışı sergileyen mevcut işletme içerisinde çalışan kişiler de girişimci olarak 

değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın buraya kadarki kısmında girişimci ve girişimcilik kavramları ile ilgili literatürde 

yer alan tanımlamalar girişimciliğin bireysel yönüne işaret etmektedir. Geleneksel girişimcilik 

modelleri ve teorileri; yeni bir işe girişmek, yeni fırsatlar yaratmak, yenilikçi olmak, değişim 

başlatmak ile girişimciliği bağdaştırarak bireysel düzeyde girişimciliği ele almış ve bireysel 

girişimcinin özelliklerine odaklanmıştır. 

Ancak daha sonraları girişimcilik sürecinde özelliklerden ziyade davranışlara önem veren 

davranışsal girişimcilik modelleri önerilmiştir. Ayrıca teorisyenler ve uygulayıcılar tarafından 

bireysel girişimcilikle ilişkili olduğuna inanılan büyüme, yenilik, esneklik gibi temel 

özelliklerin işletmeler için de istenilir özellikler olduğu kabul edilmeye başlanmıştır 

(Stevenson & Jarillo, 1990: 17; Covin & Slevin, 1991: 8). 

Literatürde bu duruma örnek verecek olursak; Mintzberg (1973), işletmede değişimi başlatan 

ve tasarlayan girişimcinin rolünü tanımlayarak girişimciliği bireysel düzeyde ele almıştır. 

Miller (1983), Covin & Slevin (1988) ise risk alma, yenilik ve proaktiflik eğilimleri açısından 

üst yönetimin girişimcilik tarzını inceleyerek girişimciliği işletme seviyesine taşımıştır. Daha 

sonraları Stevenson & Gumpert (1985), Quinn (1985), Stevenson & Jarillo (1990) gibi bazı 

araştırmacılar ise girişimcilik bakış açısını tüm işletmeyi kapsayacak şekilde genişletmiştir 

(Naman & Slevin, 1993: 138). 

Buradan hareketle; bireysel seviyeden işletme seviyesine geçiş ile birlikte, hem bireysel 

girişimcinin sahip olduğu özelliklerin işletme seviyesine taşındığı hem de davranışların 

özelliklerden daha önemli hale geldiği görülmektedir. 

Bu çalışmada da, bağımsız girişimcilerden ziyade; asıl üzerinde durulmak istenen mevcut 

işletme içerisinde çalışan veya ortak durumundaki girişimcilerdir. Söz konusu girişimcilerin 

mevcut işletme içerisinde girişimcilik eğiliminde olmaları ve girişimcilik faaliyetleri 

göstermeleri “işletme girişimciliği” kavramını ortaya çıkarmaktadır.  

Girişimciliği işletme boyutunda ele alan Miller (1983)’ın girişimcilik tanımını dikkate alan 

Covin & Slevin (1991)’a göre işletme seviyesinde girişimcilik; işletmenin risk alma eğilimi, 

rekabetçi agresiflikte davranma eğilimi, proaktiflik, sürekli ürün-pazar ve teknolojik yenilik 

yapma gibi boyutlarla temsil edilen stratejik bir duruş şeklidir. 

Covin & Slevin (1989), Drucker (1985), Lumpkin & Dess (1996), Miller (1983), Zahra 

(1993b) çalışmalarında işletme girişimciliği kavramına işletmelerin varlığını sürdürmesine ve 

performansına katkı sağlayan örgütsel bir süreç olarak yer vermiştir. 
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İşletme girişimciliğinin temelinde işletmelerin hem girişimcilik konusunda bir duruş ortaya 

koyması ve kendi iç dinamiklerini bu kültüre uygun olarak şekillendirmesi hem de bu süreci 

faaliyete dönüştürmesi bulunmaktadır. Buradan hareketle, işletmelerin mevcut kaynaklarını 

kullanarak girişimcilik sürecini devam ettirebilmesi ve bu süreci girişimcilik faaliyetlerine 

dönüştürmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla, işletme girişimciliği kavramı (i) girişimsel oryantasyon ve (ii) girişimcilik 

davranışı şeklinde ikili yapıda ele alınabilmektedir. Bu durum yukarıda belirtilen Şekil 1’de 

ifade edilmiştir. 

Şekil 1 değerlendirildiğinde ise, işletme girişimciliğinin girişimsel oryantasyon ve girişimcilik 

davranışının bileşiminden meydana geldiği görülmektedir. Girişimsel oryantasyon tutumsal 

bir bileşen olup; bir bireyin yeni fırsatları benimsemeye istekli olması ve yaratıcı değişim için 

sorumluluk almasını ifade etmektedir. Davranışsallıkla ilgili olan girişimcilik davranışı ise; 

bir fırsatın fark edilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kaynakların belirlenmesi ve temin 

edilmesi, risk alınarak uygulamaya geçilmesine yönelik faaliyetleri içermektedir (Börü, 2006: 

3). 

Bu noktada girişimsel oryantasyon ile girişimcilik davranışının birbirinden farklı süreçleri 

tanımladığından bahsetmek gerekmektedir. Girişimsel oryantasyon, bir işletmenin devam 

eden süreçlerini ve kurum kültürünü yansıtan girişimcilik ile ilgili bir bakış açısı, düşünce 

yapısını, yönelimi belirtirken; girişimcilik davranışı ise girişimcilik süreci sonunda ortaya 

konulan faaliyetleri tanımlamaktadır (Dess & Lumpkin, 2005: 147). 

2. GİRİŞİMSEL ORYANTASYON KAVRAMI VE BOYUTLARI 

Stratejik yönetim literatüründen ortaya çıkmış bir kavram olan girişimsel oryantasyon, 

girişimci karar ve eylemleri için temel sağlayan politika ve uygulamaları temsil etmektedir. 

Bu nedenle, bu kavram karar alıcıların işletmenin örgütsel amacına karar verebilmek, 

vizyonunu devam ettirebilmek ve rekabet avantajını yaratabilmek için kullandığı girişimci 

strateji yapma süreci olarak görülmektedir (Rauch, vd., 2009: 763). Strateji yapmanın; 

planlama, analiz, karar alma, örgüt kültürü ve misyonu kapsayan işletme seviyesinde bir olay 

olması, girişimsel oryantasyon kavramının da işletme seviyesinde bir kavram olduğunu 

doğrular niteliktedir (Todorovic, 2004: 42). 

Girişimcilik araştırmaları ile ilgili literatürde, girişimcilik ve girişimsel oryantasyon 

kavramları arasında bir ayrıma yer verilmiştir. Bu ayrım, stratejik yönetim literatüründe içerik 

ve süreç arasında yapılan ayrım ile karşılaştırılabilir. Stratejik yönetim literatüründe, ilk başta 

girişimcilik yeni bir işe girişmekle denk tutulmuş ve hangi yeni işin yapılacağına nasıl karar 

verileceği sorusuna cevap aranmıştır. Ancak stratejik yönetim alanı geliştikçe; yöneticilerin 

girişimcilik davranışlarını ortaya çıkaran yöntemler, uygulamalar ve karar alma tarzları gibi 

girişimcilik süreçlerine yönelme olmuştur. Bu süreçler; yeni teknolojiler denemeyi, yeni ürün-

pazar fırsatlarını yakalama isteğinde olmayı ve riskli girişimler üstlenme eğilimine sahip 
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olmayı içermektedir. Stratejik yönetim literatüründen gelen bu kavramlar işletme seviyesinde 

girişimciliği biçimlendirmekte ve temel girişimcilik süreçlerini başka bir ifadeyle işletmenin 

girişimsel oryantasyonunu nitelendirmektedir (Lumpkin & Dess, 1996: 136). 

Girişimsel oryantasyon, girişimcilik araştırmasının örgütsel dalının bir parçası olup, örgüt 

odaklı bir davranışçı yaklaşımdır. Temelde girişimcilik bireysel bir davranış olarak 

nitelendirilebilir. Ancak örgütsel birimler, şirketler veya üniversiteler gibi tüm kuruluşlar 

bireylerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla söz konusu kuruluşları 

oluşturan bireylerin girişimcilik davranışlarının bütünü, kuruluşları da girişimci statüsüne 

kavuşturabilir. Bu bilgiye paralel olarak, örgütsel girişimcilik teorisinin gelişim aşamaları 

bireysel düzeyden işletme düzeyine doğru ilerleme kaydetmiştir (Boehm, 2007: 66-67). 

Örgütsel girişimcilik teorisinin gelişim aşamaları Şekil 2’de gösterilmiştir: 

Şekil 2: Örgütsel Girişimcilik Teorisinin Gelişim Aşamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Boehm, J. (2007). Entrepreneurial Orientation in Academia. Frankfurt/Main: Gabler Edition, s. 67.  

Şekil 2’de de görülebileceği gibi, girişimciliğin gelişim süreci içerisinde 1990’lı yıllara kadar 

girişimcilik kavramı bireysel seviyeden örgütsel seviyeye geçiş yaşamıştır. Bu yıllardan sonra 

örgütsel seviyede ele alınan girişimcilik, örgütsel davranış olarak girişimsel oryantasyon 

kavramı şeklinde adlandırılmaya başlanmıştır. 

Bu süreçte; Schumpeter (1934, 1942)’ın çalışmalarında bireysel girişimci ve yenilikçiye 

değinmesi, Mintzberg (1973)’in ise girişimcinin rolünü tanımlaması girişimciliği bireysel 

düzeyde ele aldıklarını göstermektedir. Daha sonra, Miller & Friesen (1978) ve Miller (1983) 

ise girişimciliği örgütsel seviyeye taşımışlardır. Miller (1983: 771) girişimciliği; bir 

işletmenin ürün-pazar ve teknolojik yenilik, risk alma ve proaktiflik ile ilgili eylemlerini 

kapsayan çok boyutlu bir kavram olarak tanımlamıştır. Yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik 

boyutları çerçevesinde girişimcilik tanımını yapan Miller (1983); çevre, yapı, strateji, lider 

kişiliği değişkenlerinin girişimcilikle ilişkili olduğunu ileri sürmüştür.  

                                    Joseph Schumpeter (1934, 1942) 

                                       Bireysel girişimci ve yenilikçi 

                     Miller ve Friesen (1978), Miller (1983) 

                                       Örgütsel seviyede girişimcilik 

                                 Covin ve Slevin (1991) 

          Örgütsel davranış olarak girişimciliğin kavramsal modeli 

                                          Lumpkin ve Dess (1996) 

               Örgütsel davranış olarak girişimsel oryantasyon 
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1980’lerin sonlarından 1990’ların ortalarına kadar, araştırmacılar stratejik karar verme 

sürecini niteleyen modeller tanımlamaya devam etmiştir. Bu modeller; bir örgütün kültürü, 

değerleri ve vizyonu gibi özellikleri kapsamaktadır. Miller (1983)’ın girişimcilikle ilgili 

düşüncelerini takip eden Covin & Slevin (1991), işletme davranışı olarak girişimciliğin 

kavramsal modelini ortaya koymuştur. Girişimciliği örgütsel bir davranış olarak nitelendiren 

Covin & Slevin (1991)’a göre girişimci duruş; işletme, çevre ve bireysel düzeydeki 

değişkenlerden etkilenebilir veya bu değişkenleri etkileyebilmektedir. 

Covin & Slevin (1991: 8)’e göre; bir bireyin psikolojik profili veya kişilik özellikleri onu 

girişimci yapmayacağı gibi; bir işletmenin örgütsel yapısı veya kültürü de onu girişimci 

yapmamaktadır. Yazarlara göre; bireyin veya işletmenin sahip olduğu girişimci nitelikteki 

özelliklerini eyleme dönüştürmesiyle birlikte girişimcilik davranışı ortaya çıkmaktadır. 

Lumpkin & Dess (1996) ise örgütsel davranış olarak girişimsel oryantasyon şeklinde 

girişimciliğe yer vermiştir. Yazarlara göre; girişimsel oryantasyon kavramı, yeni girişimlerin 

oluşumunu sağlayan süreçler, uygulamalar, yöntemler, karar verme faaliyetlerini ifade 

etmektedir. Buna bağlı olarak, girişimsel oryantasyon işletmenin ne yaptığından ziyade nasıl 

faaliyet gösterdiğini ortaya koymaktadır. Çalışmasında girişimsel oryantasyon ile performans 

arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan Lumpkin & Dess (1996: 151-152)’e göre; girişimsel 

oryantasyon ve işletme performansı arasındaki ilişki çevresel ve örgütsel değişkenler 

etkilenmektedir. Başka bir deyişle; bir işletmenin endüstri ve çevresel değişkenleri veya 

yapısal ve yönetsel özellikleri, yüksek performans sağlayabilme noktasında girişimsel 

oryantasyonun nasıl yapılandırılacağını etkilemektedir. 

Girişimsel oryantasyon kavramının ortaya çıkışı Child (1972), Mintzberg (1973), Khandwall 

(1977), Miles & Snow (1978) gibi strateji araştırmaları alanında yer alan çalışmalara da 

dayandırılabilir. Mintzberg (1973) ile Miles & Snow (1978) çalışmalarında, girişimsel 

oryantasyon terimini kullanmamakta; ancak girişimci işletmelerden bahsetmektedir. Söz 

konusu çalışmalarda girişimci işletmeler, ilk olarak girişimci işletmeler daha sonrasında ise 

fırsatçı işletmeler olarak betimlenmektedir. Miller (1983) ise girişimci bir işletmeyi; ürün 

pazarlama yeniliği ile uğraşan, riskli girişimler üstlenen, proaktif yeniliklerde ilk önce 

davranan bir işletme şeklinde tanımlayarak Mintzberg (1973) ile Miles & Snow (1978)’un 

yaptıkları tanımlara ilave yapmıştır. Her üç çalışmada da girişimsel oryantasyon kavramı ayrı 

bir kavram olarak tanımlanmamış; girişimci işletme tanımları içerisinde girişimsel 

oryantasyona ilişkin çeşitli özelliklere yer verilmiştir. 

Girişimsel oryantasyonun kavramlaştırılması noktasında Morris & Paul (1987), Miller 

(1983)’ın girişimcilik tanımını temel alarak girişimsel oryantasyonu üst yönetimin risk alma, 

yenilikçi olma ve proaktiflik gösterme eğilimi olarak tanımlamıştır.  

Miller (1983) ile Morris & Paul (1987)’un girişimsel oryantasyon ile ilgili yaptıkları 

tanımlardan girişimsel oryantasyon kavramının (i) yenilikçilik, (ii) risk alma ve (iii) 
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proaktiflik olmak üzere üç boyutta ele alındığı görülmektedir. Söz konusu girişimsel 

oryantasyon boyutlarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

 Yenilikçilik  

Girişimcilik sürecinde yeniliğin rolünü ilk olarak vurgulayanlar arasında yer alan klasik 

iktisatçı Schumpeter, girişimcilik yaklaşımlarına yenilikçilik kavramını getirmiştir. 

Schumpeter aynı zamanda, yeni girişim yaratma ve girişimcilik sürecini temel alan yaratıcı 

yıkım ve yeni kombinasyonlar terimlerini ifade etmiştir (Boehm, 2007: 73). 

Lumpkin & Dess (1996: 142)’e göre yenilikçilik; yeni ürünler, hizmetler ve teknolojik 

süreçlerle sonuçlanabilen yeni fikirler, yenilik, deneyim ve yaratıcı süreçlerin bir işletme 

tarafından desteklenme eğilimini göstermektedir. Yenilikçilik, mevcut teknoloji ve 

uygulamalardan ayrılma ve mevcut durumun ötesinde girişim yapma isteğini belirtmektedir. 

Yenilikçilik, sadece ürün-pazar yeniliklerini değil, aynı zamanda teknolojik yenilikleri de 

takip etmeyi ifade etmektedir. Yenilikçilik, yeni süreçlerde AR-GE vasıtasıyla teknolojik 

liderliğin yanı sıra yeni ürün/hizmet tanıtımı ile yaratıcılık ve deneyim sahibi olma şeklinde 

tanımlanabilmektedir (Diefenbach, 2011: 14). 

 Risk Alma 

Baird & Thomas (1985: 232), bilinmeyene girişim yapmak, varlıkların büyük bir bölümünü 

işlemek ve ağır borçlanma şeklinde riski üç farklı türde ele almıştır. Buradan risk almanın; 

belirsiz ortamlardaki girişimler için bilinmeyene girişerek, daha fazla borçlanarak veya 

önemli kaynakları işleyerek cesur eylemler gerçekleştirmeyi içerdiği söylenebilir (Rauch, vd., 

2009: 763). 

Risk alma, girişimin başarılı olup olmayacağını bilmeden hareket etme ve girişim fırsatı 

yakalama eğilimini ifade etmektedir. İşletme girişimciliği yoluyla başarılı olabilmek için, 

işletmelerin geçmişte kullandığı metot ve ürünlerden vazgeçmesi gerekse bile daha riskli 

alternatifler üstlenmesi gerekmektedir. İşletme yüksek borç seviyelerini varsayarak, işletme 

kaynaklarının büyük bir miktarını işleyerek, yeni pazarlara yeni ürünler sunarak ve 

keşfedilmemiş teknolojilere yatırım yaparak yüksek finansal getiri elde edebilirler (Dess & 

Lumpkin, 2005: 152). 

Covin & Slevin (1991: 7), işletmelerin çok yüksek getiri şansı olan riski yüksek projeleri 

üstlenmeyi isteyeceğini ifade ederek; söz konusu projeler ile risk almayı bağdaştırmıştır. 

 Proaktiflik 

Girişim sürecinin önemli bir diğer unsuru olan proaktiflik; öncülük etme, girişim ve rekabetçi 

agresiflik olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda, proaktiflik yeni ürün ve hizmetlerin 

sunumu ile nitelendirilen bir fırsat arayışı, ileriye dönük bir bakış açısı olup, gelecekteki talep 

beklentisiyle hareket etme ve yenilikçilikle bağlantılı bir kavramdır (Diefenbach, 2011: 15). 
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Miller & Friesen (1978: 923) proaktifliği; yeni ürünler, teknolojiler ve yönetim teknikleri 

sunarak çevreyi şekillendirmek ile bağdaştırmıştır. 

Covin & Slevin (1989) proaktiflik ve rekabetçilik terimlerini değiştirilebilir bir şekilde 

sıklıkla kullanırken; Lumpkin & Dess (1996) bu iki terim arasında temel bir ayrım olduğunu 

düşünmektedir.  

Lumpkin & Dess (1996)’e göre proaktiflik, bir işletmenin yeni girişim sürecinde pazar 

fırsatları ile nasıl ilgili olduğunu ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle; proaktif olmak, trendleri 

etkileyerek ya da talep yaratarak çevreyi şekillendirmek için fırsatçı bir şekilde davranmak, 

girişimi anlamaktır. Rekabetçi agresiflik ise proaktifliğin aksine işletmelerin rakipleri ile nasıl 

ilgili olduğunu yani, piyasada zaten mevcut olan trend ve taleplere işletmelerin nasıl karşılık 

vereceğini göstermektedir (Boehm, 2007: 75). Dolayısıyla; proaktiflikte işletmenin 

rakiplerinden önce davranması, öncü olması, çevreyi şekillendirmesi ön plana çıkarken, 

rekabetçi agresiflikte ise işletmenin mevcut durum üzerinden rakiplerine göre hareket etmesi 

söz konusudur. 

Aynı zamanda, Lumpkin & Dess (1996) bağımsız bir şekilde hareket eğilimini diğer bir 

ifadeyle otonomi (bağımsız fikir geliştirme ve uygulama) boyutunu ve rakiplerine karşı 

saldırgan olma eğilimini başka bir değişle rekabetçi agresiflik (rakiplerle doğrudan mücadele) 

boyutunu da Miller (1983) ile Morris & Paul (1987) tarafından yapılan tanıma ilave ederek bu 

tanımı genişletmiştir. 

Girişimsel oryantasyon ile ilgili yapılan tanımlamalardan da görüldüğü üzere, girişimsel 

oryantasyon kavramı çok boyutlu bir süreci kapsamaktadır. Literatürde, girişimsel 

oryantasyon boyutlarının birlikte ya da ayrı bir şekilde analiz edilmesi gerektiği ile ilgili 

düşünceler de yer almaktadır.  

Konuya ilişkin olarak; Lumpkin & Dess (1996: 137), önerdikleri girişimsel oryantasyon 

boyutlarının bağımsız bir şekilde çevresel ve örgütsel bağlamda değişebileceğini savunurken, 

Miller (1983) ise bir işletmenin girişimci olabilmesi için yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik 

değişkenlerinin tümünün bir işletmede bulunması gerektiğini düşünmektedir. 

Literatürde; Quinn (1985), Morris & Paul (1987), Covin & Slevin (1988, 1991), Miles & 

Arnold (1991), Naman & Slevin (1993), Zahra (1993a), Sayles & Steward (1995), Chadwick 

(1998), Davis (2007), Diefenbach (2011), Smith (2011), Slevin & Terjesen (2011), Chen, vd., 

(2012), Clausen & Korneliussen (2012), Soininen, vd., (2012), Runyan, vd., (2012), Anderson 

& Eshima (2013), Kreiser, vd., (2013) gibi birçok araştırma Miller (1983)’ın 

kavramsallaştırmasını temel alan bir yaklaşım benimsemiştir. Söz konusu çalışmalar 

işletmelerin girişimcilik eğilimlerini gösteren girişimsel oryantasyon kavramının yenilikçilik, 

risk alma ve proaktiflik boyutlarını içerdiği ve işletmelerin girişimci olabilmeleri için söz 

konusu boyutların tamamının işletmelerde yüksek seviyelerde bulunması gerektiği vurgusunu 

yapmaktadır. Bu çalışmaların Miller (1983)’ın kavramsallaştırmasını benimsemesi, bir 
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işletmenin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutlarının temel girişimcilik süreçlerini 

oluşturması ve bu boyutların işletmelerde bir arada yer alması gerektiği düşüncesine 

bağlanabilir. 

 

 

3. SONUÇ 

Girişimci ve girişimcilik kavramları sosyal bilimlerin hemen her alanında kalkınmayı ve 

gelişmeyi ifade eden kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. Girişimci ve girişimcilik 

kavramları hem bireysel hem de toplumsal hayatta önemli bir değer yaratmaktadır. Bu 

kavramlar, bireylerin yeni fırsatlar keşfetme ve yaratma ve kendi işini yapma konusunda 

destekleyici olduğundan araştırmacıların ilgilisini çekmiş ve üzerinde çalışmalar yapılan bir 

yönetim alanı haline gelmiştir. 

Girişimcilik literatüründe, bireysel seviyeden işletme seviyesine geçiş ile birlikte işletme 

girişimciliği kavramı ön plana çıkmıştır. İşletme girişimciliği, işletmelerin girişimcilik 

konusunda stratejik bir duruş sergilemesini, girişimciliğe yönelmelerini ve bu yönelimlerini 

faaliyetlere dönüştürmeleri gerektiğini tanımlamaktadır. İşletmelerin girişimciliğe yönelmeleri 

olarak adlandırılan girişimsel oryantasyon kavramı, yeni girişimlerin oluşumunu sağlayan 

süreçler, uygulamalar, yöntemler ve karar alma faaliyetlerini içermekte ve işletmeleri 

girişimcilik faaliyetlerine yönelten bir anlayışı ifade etmektedir. Aynı zamanda girişimsel 

oryantasyonun, karar alıcıların işletmenin örgütsel amacına karar verebilmek, vizyonunu 

devam ettirebilmek ve rekabet avantajı yaratabilmek için kullandığı bir girişim süreci olduğu 

söylenebilir. 

Bunun yanında, girişimsel oryantasyon işletmelere rekabet avantajı sağlayan ve işletmeleri 

girişimciliğe yönlendiren yapıya sahiptir. İşletmelerin girişimcilik eğilimlerini kültürlerine 

yansıtmaları ve bu eğilimlerini faaliyetlere dönüştürmeleri rekabet üstünlüğü 

sağlayabilmeleri, varlıklarını devam ettirebilmeleri ve performanslarını artırabilmeleri 

açısından çok fazla önem arz etmektedir.  

Sonuç olarak, bu çalışmada Türkçe literatürde çok fazla çalışmanın bulunmadığı görülen 

girişimsel oryantasyon kavramı biraz daha tanıtılmaya ve anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 

işletmeler için bir fark yaratma alanı olarak nitelendirilebilecek girişimsel oryantasyon 

kavramı üzerinde gelecekte yapılacak farklı çalışmaların da girişimcilik literatürünü 

zenginleştireceği düşünülmektedir. Bunun yanında, işletmelerde girişimsel oryantasyon 

kavramının dikkate alınması işletmelere ve ilgili çıkar gruplarına girişimcilik eğilimlerini fark 

etme ve yönlendirme, girişimcilik yönü hakkında değerlendirmelerde bulunma açısından katkı 

sağlayacağı öngörülmektedir. 
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ABSTRACT: Brand personality has emerged as one of the most important concept for marketing over 

decades. It has found that it encourages self-expression and association whereas it helps to 

differentiate brands. By the way, brand personality plays major role in brand preference of consumers.  

Despite strong interest in the subject, the combined effect of brand personality and brand image on 

brand preference has not received much attention. The aim of this research is to determine the effect of 

brand personality, distinctiveness of brand on consumer’s brand preference with a mediating role the 

self-expressive value of brand. Besides, brand image concept is also examined for its contributive 

effect. Research data was gathered from 415 participants via face-to-face survey. The conceptualized 

research model was analyzed with structural equation modeling. Research results show that brand 

personality has a significant effect on self-expressive value of brand which has a strong effect on 

consumers’ purchase intentions. Also, brand image is found to be an important variable in explaining 

brand personality. 

Key Words: brand personality, brand image, self-expressive value of brand, distinctiveness of brand, 

structural equation modeling. 

MARKA KİŞİLİĞİNİN MARKA TERCİHİNDEKİ ETKİSİ: TÜKETİCİNİN KENDİNİ 

İFADE ETME DEĞERİNİN ARACI ROLÜ   

 

ÖZET: Marka kişiliği yıllardır pazarlama alanında en önemli konulardan biridir. Marka kişiliğinin 

tüketicinin marka ile kendini ilişkilendirmesini ve kendini ifade etmesini desteklediği ve aynı zamanda 

markayı farklılaştırdığı bilinmektedir. Böylelikle, marka kişiliği tüketicilerin marka tercihlerinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Marka kişiliğine ilişkin yoğun çalışmalara rağmen marka tercihinde 

marka kişiliğinin marka imajı ile birlikte etkisi araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı marka 

kişiliğinin, marka farklılığının tüketicilerin marka tercihleri üzerindeki etkisinin markanın tüketicinin 

kendini ifade etme değerinin aracı etkisini inceleyerek belirlenmesidir. Bunun yanı sıra, marka 

imajının da yardımcı etkisi incelenmektedir. Araştırmanın verileri yüz yüze anket metodu ile 415 

kişiden toplanmıştır. Araştırmanın amacını temsil eden model ve değişkenler arasındaki etkiler yapısal 

eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre marka kişiliğinin markanın 

tüketicinin kendini ifade etme değeri üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve markanın tüketicinin 

kendini ifade etme değerinin tüketicinin markayı tercih etmesinde güçlü seviyede etkisinin olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, tüketicilerin marka kişiliği algılamalarının oluşumunda marka imajının da 

etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  
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Anahtar Kelimeler: marka kişiliği, marka imajı, markanın tüketicinin kendini ifade etme değeri, 

markanın farklılığı, yapısal eşitlik modellemesi. 

INTRODUCTION  

In today’s competitive environment, it is very hard to get customers’ attention towards brands. 

Companies are trying to get customers’ attention by achieving differentiation in their brands. 

Brand differentiation based on tangible attributes of the product is difficult to implement. 

Instead, emotional and self-expression benefits can provide success in differentiation.  

Brand provides three benefits which are functional, experiential and symbolic (Keller, 1993; 

Khan, 2010). It is found that brand personality offers symbolic value or self-expression of 

brand (Keller, 1993; Aaker, 1997). More specifically, customers are willing to express 

themselves by selecting brands that mostly like their personality. 

Brand personality has also an effect on brand differentiation or distinctiveness of brand. 

Distinctiveness means how the brand differs from competitors. Higher levels of the brand 

personality facets should increase the brand’s prestige and distinctiveness. In other words, 

when brand comprises strong personality, it is perceived as more prestigious and distinctive 

(Carlson et. al, 2009). It is found that strong brand personality can provide basis for 

differentiation (Aaker and Fournier, 1995) that is difficult to imitate (Aaker, 1996; Pandey, 

2009). 

As a result, brand personality is considered to be a crucial factor for the success of brand in 

the marketplace in terms of brand preference (Biel, 1993). Brand personality that is defined as 

a brand associated with human traits has influence on customers’ purchase decision (Aaker, 

1997). Moreover, brand personality can improve customers’ brand preference and usage 

(Sirgy, 1982) and brand purchase intention (Keller, 1993; Wang and Yang, 2008). 

 

On the other hand, brand image has a strong relation with the brand personality in building 

brands. Brand image and brand personality and their effects on brand preference are mostly 

studied subjects in marketing. Although several models exist in the literature in order to 

explain two concepts, there is a lack of study examining brand image’s contributive effect 

with brand personality on brand preference.  This study presents a framework for examining 

the effects of brand personality with a contributive effect of brand image and distinctiveness 

of brand on brand preference while considering the mediating effect of self-expressive value. 

 

1. CONCEPTUAL BACKGROUND 

1.1. Brand Personality 

Brand personality is accepted as an important topic of study for decades. Although brand 

personality has received a crucial attention by researchers, there is some critics about its 
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conceptual, methodological and substantive dimensions. As a conceptual framework of brand 

personality, there is still uncertainty about its definition and its differences from brand image 

and users’ image (Aaker and Fournier, 1995). 

Brand personality refers to the human characteristics associated with a specific brand (Aaker, 

1997). According to Sweeney and Brandon (2006), brand personality is the set of human 

personality traits that correspond to the interpersonal domain of human personality and are 

relevant to describing the brand as a relationship partner (Wang, et. al., 2009). 

At methodological dimension of the concept is related with the measurement of brand 

personality. Personality scale called as Big-Five is often identified as an integrative and 

measurable framework. Big-Five model has five dimension called openness, 

conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism (Golberg, 1990; Azoulay and 

Kapferer, 2003). Besides, Aaker (1997) developed a scale consisting of five dimensions 

which were sincerity, excitement, competence, sophistication, and ruggedness. Most recent 

studies related to brand personality are based on the Aaker’s scale. Aksoy and Özsomer 

(2007) adopted and improved Aaker’s brand personality scale in order to fit better to the 

Turkish consumers. 

 

Benefits of brand personality for the success of brand and the marketing activities for creating 

brand personality are studied as a substantive dimension of the concept. Past studies have 

different perspectives in explaining brand personality’s substantive dimension. According to 

King (1989), brand personality is used as a research tool whereas Lannon and Cooper (1983) 

found brand personality as a clue for creatives when developing communication. Lately, 

Aaker (1991) and Biel (1993) expressed brand personality as a key determinant of brand 

equity (Aaker and Fournier, 1995). 

In the literature, brand personality can be explained from three perspectives. One perspective 

tries to find out the dimensions of brand personality as Aaker (1997), another perspective 

emphasis on the antecedent of brand personality as Lau and Phau (2007), and lastly the other 

perspective analyses the consequences of brand personality as Freling and Forbes (2005) 

examined (Wang and Yang, 2008). 

In the study, brand image is taken as a antecedent of brand personality whereas distinctiveness 

of brand, self-expressive value of brand and brand preference are analyzed as the 

consequences of brand personality. 

 

1.2. Distinctiveness of Brand  

Differentiation theory suggests that a brand must perceived as different in order to win and 

maintain the market share so that customers must have a reason to buy and keep preferring the 
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brand (Romaniuk et.al., 2007). Brand differentiation can be explained as a reason to buy the 

brand. It is obvious that in order to ensure consumer choice brand can be identified easily over 

the other brands. It requires distinctive qualities through brands. Distinctive qualities can be 

anything that identifies and communicates the brand such occurs in colors, logos, taglines, 

symbols, packaging, in-store displays, sponsorships, celebrities or advertising strategies. 

Distinctive brand qualities help consumers in making choice by avoiding confusion and 

helping search and information processing. On the other side, distinctive qualities aid 

marketers by representing competitive advantage over the other brands. 

Brands can be differentiated in consumers’ mind in terms of brand image and brand 

personality. The brand can accepted as a human being and distinct personality has an 

advantage over the competitor brands. Thus, brand personality is used to differentiate brands 

by attaching human personality traits whereas brand image can differentiate brands by 

attaching symbolic values to them. 

Thus, these leads to the following hypotheses: 

H1c: Brand personality has a positive effect on distinctiveness of brand. 

H1b: Brand image has a positive effect on distinctiveness of brand. 

 

1.3. Self-expressive Value of Brand  

Brand personality and self-expressive value of brand can be explained by the theory of 

symbolism. Consumers are likely to express themselves through brands they prefer. Sirgy 

(1982) introduced the self-concept theory determining the consumers’ motivation in buying 

the brands due to symbolic value (Ekinci and Sameer, 2006). Keller (1993) also found that 

brand personality has symbolic values rather than utilitarian values (Wang and Yang, 2008).  

Aaker (1999) stated that a brand is used for self-expression and to reflect self-concept. 

Mowen (1990) found that consumers view their favorable brands as an extension of 

themselves. In addition, Hong and Zinkhan (1995) pointed out that consumers can enhance 

their self-consistency and self-esteem by buying the products like themselves. Moreover, 

Plummer (1985) found that consumers evaluate the degree of similarity between the 

personality of brand and their personality traits while buying the product (Ekinci and Sameer, 

2006). To sum up, brand personality is strongly connected to define self-expressive value of 

brand.  

Therefore, the following hypothesis is proposed: 

H1e: Brand personality has a positive effect on self-expressive value of brand.  
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In the literature it is found that the consumers like the brands that fits their personalities 

(Siguaw et al., 1999; Sirgy, 1982; and Wee, 2004) which supports the idea of creating 

favorable, strong and unique position in the minds of consumers (Keller, 1993; Khan, 2010). 

Consumers prefer brand to self-express and it aids to differentiate brands from others (Phau 

and Lau, 2001). 

In the study, the relationship between self-expressive value of brand and distinctiveness of 

brand is also examined. It is believed that success of self-expressive value of brand is depend 

on how well it is distinctive from other brands.  

Thus, the following hypothesis is proposed: 

H1d: Distinctiveness of brand has a positive effect on self-expressive value of it.  

 

1.2. Brand Image 

In the literature, brand image defined in various ways. The most common accepted definition 

of brand image is the perceptions related to a brand as associations existing in the minds of 

consumer (Keller, 1993; Hosany et.al., 2007). The brand image definitions can be classified 

into some categories such as blanket definitions, emphasis on cognitive and psychological 

elements, emphasis on symbolism, emphasis on meanings and messages, and emphasis on 

personification (Dobni and Zinkhan, 1990). Blanket definition of brand image are 

characterized as so broad and related to the abstraction of the concept. Herzog (1963) defined 

brand image as the sum of the total impressions whereas Newman (1957) referred brand 

image as everything the people associate with the brand. In addition, Runyon and Stewart 

(1987) explained the brand image as the product perception supporting the idea of perception 

is more important than the reality. 

Some researchers define brand image by focusing on cognitive and psychological elements 

such as ideas, feelings, attitudes, mental constructs, understandings or expectations (Reynolds 

and Gutman 1984; Dobni and Zinkhan, 1990). 

In some studies, brand image definition emphasized on symbolism.  Symbol can be a thing 

which stands for or expresses someone else (Levy, 1958). Levy (1958) enlarges symbol 

meaning to the relation of self-concept whereas Noth (1988) defined as a semiotic system and 

commodities. 

Brand image definition based on meaning and messages claimed that brands are not so 

different from each other so the companies can differentiate their brands by focusing on the 

meanings and messages transfer through. Durgee and Stuart (1987) argued that every brand 

has a symbolic meaning in the eyes of consumers. On the other hand, Swartz (1983) 
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suggested that in order to differentiate companies must use message differentiation or in other 

words differentiation in communication. 

Personification of brand image means examining the product as a human being that every 

brand has distinct personality and images from one perspective. From another perspective, 

brand image associates with the consumers’ personality or self-concept (Dobni and Zinkhan, 

1990). 

Brand image and brand personality are related and integrated subjects of study. Both brand 

image and brand personality are multidimensional concepts and occur at the level of 

abstraction. In most cases, they share common points in definition (Patterson, 1999; Hosany 

et.al., 2007). It is therefore not surprising that those who define brand image use brand 

personality as a point of reference. Hosany et.al. (2007) examines the relationship between 

brand image and brand personality for tourism destinations. It is found that brand image and 

brand personality are different but related subjects. Brand image is a subjective perception 

that built in the minds of the consumers shaped by functional or non-functional information 

regarding to the brand. A crucial subjective perception of brand image is brand personality 

(Parker, 2016). 

Thus, these leads to the following hypothesis: 

H1a: Brand image has a positive effect on brand personality.  

 

1.5. Brand Preference 

Consumers prefer brands not only their functional meanings but also symbolic meanings they 

offer. Symbolic meanings are mostly related with brand personality concept. Research 

findings show that positive and strong brand personality can provide positive product 

evaluations (Wang and Yang, 2008). Aaker (1991) also points out that a distinctively positive 

brand personality can be cause of positive brand equity (Wang et.al., 2009). In addition, 

Plummer (1985) examined the effect of brand personality on consumer choices (Aaker, 1999). 

Consumers’ purchasing behavior is determined by the interaction of consumers’ self-concept 

with the brand personality (Dobni and Zinkhan, 1990). It is found that the more the brand fits 

consumers’ characteristics, the more positive attitude occurs towards the brand. In addition, a 

well-established brand personality can enhance consumers’ brand preference and usage 

(Sirgy, 1982). 

Thus, the following hypothesis is developed: 

H1f: Brand personality has a positive effect on purchase intention. 
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Image which connects consumers to the brands plays an important role in their purchasing 

behavior. Brand image with the self-image are accepted as drivers of brand preference. In the 

literature, so many studies found the effects of consumers’ self-image on their purchase 

decision (Zinkham and Hong, 1991; Sirgy, 1982; Plummer, 2000; Belk, 1988; Parker, 2016). 

Therefore, the following hypothesis is formulated: 

H1g: Self-expressive value of brand has a positive effect on purchase intention. 

3. METHODOLOGY 

In this study, it is aimed to determine the role of brand personality perceptions of consumers 

on preferring the related brand with mediating role of self-expressive value of brand. 

Moreover, the importance of how different consumers’ perception of brand personality from 

the other brands and the effects of the perception of the brand image are also examined. 

In the context of the aim, the structural model in Figure 1 is created in line with literature 

review concerning the aim of the study and the suitability of the model is evaluated in the next 

parts. 

Figure 1. Proposed structural model 

 

 

3.1. Method and Sample 

Brand image, brand personality, distinctiveness of brand, self-expressive value of brand and 

purchase intention are determined as the variables of the study in line with the aim. 

Previously developed scales are used to measure the research variables. The scale which 

measures brand image is adapted from the study of Lee and Ganesh (1999); the scale which 

measures brand personality is adapted from the study of Aksoy and Özsomer (2007) and the 

study of Aaker (1997); the scale which measures self-expressive value of brand and 

distinctiveness of brand are adapted from the study of Kim, Han and Park (2001); the scale 
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which measures purchase intention is adapted from the study of Dodds, Monroe and Grewal 

(1991).  

Suggested hypotheses in the direction of the research model is evaluated in the branded 

apparel sector where the consumption based on the brand is critical for consumers. In this 

context, the scope of the research is limited by choosing a brand from the branded apparel 

sector most preferred by the young consumers in Turkish market. The brand personality 

perception of young consumers for this brand is considered with the other variables and the 

relationships in the research model are evaluated.   

The population is specified as the young consumers who recognize the selected brand, 

consume branded apparel goods and live in İstanbul. A proper sampling group is selected by 

convenience sampling method on behalf of the population by considering the limits for 

reaching the population. Within this context, data was collected through the face to face 

survey from 428 people. After the evaluation, 415 valid data were included in the scope of 

this study.  

The demographic characteristics of the respondents are shown in Table 1. 

Table 1. Sample characteristics (n = 415) 

Gender n % 

Female 193 46,5 

Male 222 53,5 

Age  n % 

18-20 115 27,7 

21-23 219 52,8 

24-26 57 13,7 

27-29 13 3,1 

30 years and over 11 2,7 
 

Family income  n % 

Less than 1000 Turkish Liras 34 8,2 

1001-2000 Turkish Liras 60 14,5 

2001-3000 Turkish Liras 106 25,5 

3001-4000 Turkish Liras 78 18,8 

More than 4001 Turkish Liras 137 33,0 

Family size n % 

1 person 9 2,2 

2 person 19 4,6 

3 person 77 18,6 

4 person 174 41,9 

5 people and above 136 32,8 
 

Upon reviewing the demographic characteristics of respondents, it is observed that there is a 

balanced distribution of male and female, a big part of the age range is between 18 and 23 

(80,5%), the family size are four or more (74,7%) and family income is 3001 Turkish Liras 

and more as well (58,5%). 

3.2. Analysis and Results  
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Structural equation modeling (SEM) is used for evaluating the proposed model and analyzing 

the relationships in the model of the study. Maximum likelihood (ML) methods and two-stage 

approach are specified in the SEM (Anderson and Gerbing, 1988). Based on this, firstly, the 

measurement model is created which evaluate all variables in the model and tested by using 

the confirmatory factor analysis (CFA). After the suitable measurement model is determined, 

by forming the structural model, the relationships are evaluated by using path analysis (PA).  

Measurement Model 

CFA is used to test the measurement model of the study. By CFA, the best representative 

scale items of latent variables like brand personality, brand image, distinctiveness of brand, 

self-expressive value of brand and purchase intention are determined. The analysis is repeated 

until to form the optimal structure. 

Exploratory factor analysis (EFA) is used in order to create the optimal sub-factors 

representing brand personality and integrate them into the measurement model because there 

are so many items in the brand personality scale. 

According to the result of EFA, four sub-factors are obtained for brand personality and these 

factors are called as “competence, sincerity, excitement and traditionality” based on the 

similarities of items and corresponding terms in the original scales. These sub-factors are 

included into final measurement model on behalf of brand personality as latent variables. The 

total explained variance ratio of these factors is calculated as 56.22%, and the Cronbach’s 

alpha value (α) of the final brand personality scale is calculated as 0,907. 

In the evaluation of the measurement model based on CFA, it is determined that the 

standardized factor loadings of items representing each latent variable are at least 0.60, the 

correlations between the latent variables are not 0.90 and above, the model fit indexes stay in 

acceptable limits [χ2/df (Good fit <= 3), RMSEA (acceptable fit < 0.08), NFI (acceptable fit 

> 0.90), CFI (acceptable fit > 0.90)] (Hooper et. al., 2008; Kline, 2015). 

Convergent validity and discriminant validity are calculated to evaluate the validity and 

reliability in the measurement model (Fornell and Larcker, 1981). Composite reliability (CR) 

and average variance extracted (AVE) values are calculated as the sub-criteria in convergent 

validity evaluation and used for verifying all latent variables in terms of reliability and 

validity. The values of the CR are at least 0.70 and AVE values are 0.50 and more are 

evaluated as acceptable indicators for convergent validity of the measurement model. For 

discriminant validity, it is required that the square root of AVE value calculated for each 

latent variable is higher than the correlation values between the latent variables.  
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Table 2. CFA results, CR and AVE values 

Variable Scale Items 
Std. 

Coef. 
AVE CR 

Brand Personality – Competence   0,455 0,915 

 This brand is reliable. 0,760   

 This brand is successful. 0,760   

 This brand is ambitious. 0,750   

 This brand is professional. 0,710   

 This brand is strong. 0,680   

 This brand is global. 0,680   

 This brand is prestigious. 0,660   

 This brand is doing good work. 0,660   

 This brand is stable. 0,650   

 This brand is known. 0,630   

 This brand is good. 0,610   

 This brand is quality. 0,600   

 This brand is original. 0,590   

Brand Personality – Sincerity  0,458 0,771 

 This brand is cheerful. 0,710   

 This brand is entertaining. 0,710   

 This brand is enjoyable. 0,680   

 This brand is sympathetic. 0,600   

Brand Personality – Excitement   0,453 0,768 

 This brand is young-spirited. 0,720   

 This brand is young. 0,690   

 This brand is vigorous. 0,650   

 This brand is libertarian. 0,630   

Brand Personality – Traditionality   0,446 0,706 

 This brand is modest. 0,720   

 This brand is classical. 0,650   

 This brand is conservative. 0,630   

Brand Image  0,506 0,754 

 Using this brand can be enjoyable. 0,750   

 This brand is exciting. 0,720   

 It is proud to have this brand. 0,660   

Distinctiveness of Brand   0,619 0,764 

 This brand does not look like any other brand. 0,840   

 This brand is completely different from other brands. 0,730   

Self-Expressive Value of Brand  0,592 0,812 

 This brand reflects my personality. 0,820   

 This brand helps me to express myself. 0,800   

 This brand allows me to improve myself. 0,680   

Purchase Intention   0,668 0,889 

 If I buy a clothing item, I am more likely to buy this brand. 0,860   

 If I buy a clothing item, I prefer to buy this brand. 0,850   

 If I buy a clothing item, I consider this brand. 0,840   

 I intend to buy this brand. 0,710   

Model Fit Index: χ2 (566) = 1419,73, p=0.000; χ2/df(566) = 2.508; RMSEA=0.060; NFI = 0.94; CFI=0.96 
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Standardized factor loadings regarding the final measurement model, which are obtained from 

CFA, model fit indexes, CR and AVE values are shown in Table 2. In addition, mean, 

standard deviation, correlation matrix and discriminant validity values of each latent variables 

are shown in Table 3. 

Table 3. Mean, standard deviation and correlation matrix 

Variable Mean SD BP_F1 BP_F2 BP_F3 BP_F4 BI SEV DBP PI 

Competence 

(BP_F1) 
3.889 0.68 0.67        

Sincerity  

(BP_F2) 
3.144 0.78 0.38 0.68       

Excitement  

(BP_F3) 
3.493 0.77 0.50 0.70 0.67      

Traditionality 

(BP_F4) 
2.452 0.89 -0.13 0.23 0.03 0.67     

Brand Image (BI) 3.304 0.84 0.64 0.58 0.62 0.24 0.71    

Self-Expressive 

Value of Brand 

(SEV) 

2.818 0.96 0.32 0.52 0.39 0.39 0.77 0.79   

Distinctiveness of 

Brand (DBP) 
2.996 0.96 0.35 0.41 0.35 0.41 0.55 0.61 0.77  

Purchase 

Intention (PI) 
3.187 0.99 0.42 0.45 0.47 0.20 0.68 0.74 0.47 0.82 

Note: Bold and italic elements are the square root of AVE for each latent variable 

It is estimated that the standardized factor loadings, model fit indexes, CR, AVE and 

correlation values for the measurement model are in acceptable limits when evaluating the 

values in Table 2 and Table 3. It is assumed that the values provide convergent validity and 

discriminant validity by considering close to the limit values although AVE values are about 

0.45 and square roots of AVE remains lower than the correlation values at some points in 

terms of discriminant validity. As a result, it is decided to use the measurement model in 

Table 2 for the next part of the study. 

Structural Model 

The structural model representing the aim of the study based on the final measurement model 

is evaluated by using path analysis (PA).  Standardized path coefficients (β), t values and 

model fit indexes are shown in Table 4. Standardized path coefficients are derived from 

relationship between latent variables that have significant t values in a confidence level of 

95%.  
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Table 4. The final structural model results 

 Relationship 
Std. 

Coefficient (β) 

t 

value 

H1a-1 Brand Image → Competence (BP) 0,65 13.18 

H1a-2 Brand Image → Sincerity  (BP) 0,68 12.44 

H1a-3 Brand Image → Excitement (BP) 0,70 12.92 

H1a-4 Brand Image → Traditionality (BP) 0,18 2.84 

H1b Brand Image → Distinctiveness of Brand  0,53 9.56 

H1c-4 Traditionality (BP) → Distinctiveness of Brand  0,32 5.34 

H1d Distinctiveness of Brand → Self-Expressive Value of Brand 0,46 6.84 

H1e-2 Sincerity (BP) → Self-Expressive Value of Brand  0,35 6.17 

H1e-4 Traditionality  (BP) → Self-Expressive Value of Brand  0,13 2.10 

H1f-1 Competence  (BP) → Purchase Intention 0,15 3.25 

H1f-3 Excitement  (BP) → Purchase Intention 0,16 3.11 

H1g Self-Expressive Value of Brand → Purchase Intention 0,61 12.56 

Model Fit Index: χ2 (610) = 1601.41, p=0.000; χ2/df(610) = 2.625; RMSEA=0.063; NFI = 0.93; CFI=0.96 

It is evaluated that the model fit indexes in Table 4 are within acceptable limits. Hypotheses 

of the study are tested using significant paths in the structural model. On this circumstance, 

the H1a, H1b, H1d, H1g hypotheses are completely accepted; the H1c, H1e, H1f hypotheses are 

partially accepted. The final structural model representing the effects is shown in Figure 2. 

Figure 2. Final structural model 
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The level of effects between latent variables in SEM is evaluated by considering standardized 

path coefficients (β). Kline (2015) mentioned that values below 0.10 are considered as low 

effect, values around 0.30 are considered as medium effect, and values above 0,50 are 

considered as high effect. The coefficients obtained from the structural model of this study are 

interpreted based on the approach.  

Table 5. The structural equations obtained from the final structural model and 

explained variances 

Dependent variable Independent Variables and Std. Beta Coefficients R² 

Competence (BP) Brand Image (β=0,65) 0.42 

Sincerity  (BP) Brand Image (β=0,68) 0.46 

Excitement (BP) Brand Image (β=0,70) 0.49 

Traditionality (BP) Brand Image (β=0,18) 0.03 

Self-Expressive Value of Brand 

Sincerity (BP) (β=0,35) 

Traditionality (BP) (β=0,13) 

Distinctiveness of Brand (β=0,46) 

0.54 

Distinctiveness of Brand  
Traditionality (BP) (β=0,32) 

Brand Image (β=0,53) 
0.45 

Purchase Intention 

Competence (BP) (β=0,15) 

Excitement (BP)  (β=0,16) 

Self-Expressive Value of Brand (β=0,61) 

0.59 

 

According to the model, it is found that brand image has high level effect on competence, 

excitement and sincerity, partially low effect on traditionality and that brand image explains 

the 48% of the variance in brand personality sub-factors; traditionality has a medium level 

effect on distinctiveness of brand, and brand image has high effect on distinctiveness of brand 

and these variables explain 0.45 of the variance in distinctiveness of brand; traditionality has 

a low effect on self-expressive value of brand, but sincerity has medium level effect on self-

expressive value of brand, moreover, distinctiveness of brand has a  high level effect, and 

these variables explain the 54% of variance in self-expressive value of brand; competence and 

excitement have a low level effect on purchase intention but self-expressive value of brand 

has a high level effect on purchase intention. These variables explain the 59% of variance in 

purchase intention.  

In the final structural model, the existence of mediating role of self-expressive value of brand 

(SEV) is observed in explaining the effect of brand personality on purchase intention. Table 6 

shows direct, indirect and total effects in terms of the mediating role. The indirect effects were 

obtained by multiplying the standard coefficients on mediating paths based on SEV mediating 

variable. The total effect of traditionality on SEV with mediating role of distinctiveness of 

brand (DBP) are also considered for calculating the indirect effects of traditionality. 
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Table 6. Mediation analysis and effects for SEV variable  

 

By analyzing the Table 6, competence and excitement have a direct effect on purchase 

intention while sincerity and traditionality have an indirect effect on purchase intention with 

mediating role of SEV. The direct effect of brand personality on purchase intention is slightly 

low (approximately 0.15). But the indirect effect of brand personality on purchase intention 

with mediating role of SEV is at high level (approximately 0.55). Consequently, it is possible 

to say that the effect of brand personality on purchase intention of related brand mostly 

occurs by the mediating role of SEV. 

 CONCLUSION  

The study aims to determine the effect of brand personality perceptions of consumers on their 

brand preference with mediating role of self-expressive value of brand. A structural model 

representing the relationships between variables for the scope of this study is proposed. Brand 

personality, brand image, distinctiveness of brand, self-expressive value of brand and 

purchase intention variables are included in this study. The data is collected from young 

consumers in İstanbul. An apparel brand which is mostly preferred by young consumers is 

chosen in the study. The proposed structural model is tested by using structural equation 

modeling. 

As a result of the analyses, it is determined that the brand personality is represented by four 

sub-factors as competence, sincerity, excitement and traditionality.  It is found that the brand 

personality perceptions have a significant effect on the brand preference when self-expressive 

value of brand has a mediation role in this effect in terms of the aim of the study. That is to 

say, it is determined that the consumers intend to purchase brands by considering to what 

extent the brand represent themselves and to what extend the brand personality is in harmony 

with their own personality. Moreover, it is found that the brand image is important in shaping 

the brand personality, and the distinctiveness of brand is determined based on brand image.  

Relationship 
Direct 

Effects 

Indirect 

Effects 

Total 

Effects 

Competence (BP) → Purchase Intention 0,15 - 0,15 

Sincerity  (BP) → Purchase Intention 

               (Sincerity  (BP) -> SEV ->  Purchase Intention ) 
- 0,50 0,50 

Excitement (BP) → Purchase Intention 0,16  0,16 

Traditionality (BP) → Purchase Intention 

               (Traditionality (BP) → SEV → Purchase Intention)  

               (Traditionality (BP) → DBP → SEV → Purchase Intention) 

- 0,58 0,58 
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It is seen that how important the brand personality factors and image perceptions for a 

consumer in choosing a brand. Moreover, how distinctiveness and self-expressive value of 

brand effect consumers’ brand preference is evaluated.  

The research findings will contribute to the literature by highlighting the harmony between 

the consumer personality and brand personality. Moreover, it is suggested that the research 

findings will help marketing practitioners in their branding decisions. It is crucial to analyze 

the consumer characteristics and their perceptions related with brand personality in order to 

apply right brand positioning strategies.   

Limitations and Suggestions for Future Research 

This study has some limitations. Firstly, this study examined only one brand in apparel sector. 

This situation does not provide that research findings will show similarity for different brands 

and sectors. For this reason, it is suggested that the final structural model and relationships in 

this model can be evaluated including more than one brand and applying in different sectors 

for the next studies.  

Another limitation of this study is about sampling profile and method. The scope of this study 

is limited to the young consumers in İstanbul. Moreover, data is collected from the population 

determined by nonprobability sampling method. Thus, the findings cannot be generalized to 

the population due to the nature of the sampling method. Therefore, it is suggested that next 

studies can examine consumers from different ages, living in various places by using 

probability sampling methods. 
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ÖZET: Bu çalışmanın amacı sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt 

depresyonunun aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla Konya’da otomotiv yan sanayii alanında 

faaliyet gösteren 47 işletmede çalışan 282 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma kapsamında 

kavramlar arasındaki ilişkileri test edebilmek için hipotezler geliştirilmiş ve bu hipotezler çeşitli 

istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sosyal sermaye, örgüt 

depresyonu ve örgütsel bağlılık değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkiler 

bulgulanmıştır. Ayrıca sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt depresyonunun 

tam aracılık etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, örgütsel bağlılık, örgüt depresyonu. 

 

THE MEDIATING EFFECT OF ORGANIZATION DEPRESSION IN THE EFFECTS ON 

ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF SOCIAL CAPITAL 

 

ABSTRACT: The objective of the study was to analyze the mediating effect of organization 

depression in the effects on organizational commitment of social capital. In this respect, data from the 

questionnaires applied to 282 workers at automotive supply industry in Konya were evaluated. The 

scope of the research hypotheses developed in order to test relationships between the variables and 

these hypotheses have been analyzed using various statistical methods. As a result of the research 

significant and positive relations were observed between variables organizational commitment, 

organization depression and social capital. Also, the research determined the full mediating effect of 

organization depression in the effects on organizational commitment of social capital. 

Keywords: Organization Depression, Organizational Commitment, Social Capital. 

 

 

GİRİŞ VE LİTERATÜR ÖZETİ 

Örgütsel davranış yazınında sosyal sermaye, son yıllarda üzerinde sıkça durulan bir kavram 

haline gelmiştir. Bu bağlamda sosyal sermayenin çeşitli örgütsel davranış öğeleriyle ilişkisini 

inceleyen çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. İlişkisi incelenen konulardan biri de sosyal 

sermaye ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiyi ele alan çalışmalar, genellikle 
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sosyal sermayesi yüksek bireylerin örgütsel bağlılıklarının da yükseldiğini rapor etmektedir. 

Başka bir deyişle sosyal sermaye ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki 

var olduğu genel olarak kabul edilmektedir.  

Alanyazında bu ilişkiyi inceleyen çalışmalara örnek olarak; Watson ve Papamarcos (2002)’un 

“Social Capital and Organizational Commitment” isimli çalışmaları gösterilebilir. Birleşik 

Devletlerdeki bir tıbbi hizmetler firmasındaki 469 satış uzmanına anket uygulanan çalışmanın 

en önemli sonucu olarak, sosyal sermaye unsurlarından güven, iletişim ve çalışan odağının 

örgütsel bağlılık üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu tespit edilmiştir. Bir başka 

çalışmada Ellinger ve diğ. (2013), hizmet çalışanlarının davranışları, normları, iş ile ilgili 

tutumları ve sosyal sermayedeki örgütsel yatırımlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir model 

test edilmiştir. Bu amaçla, hizmet sektöründe faaliyet gösteren örgütlerdeki 407 müşteri 

ilişkileri çalışanına anket uygulanan çalışmada sosyal sermayedeki örgütsel yatırımlar ile 

örgütsel bağlılık arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaların sayısını 

artırmak mümkündür. Bu bağlamdaki kuramsal çerçeveden hareketle çalışanların sosyal 

sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini test etmek üzere aşağıdaki 

hipotez oluşturulmuştur. 

H1: Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde anlamlı etkisi 

vardır. 

Alanyazında örgüt depresyonu ile iş stresi, işten ayrılma niyeti, yönetsel güçlülük, duygusal 

emek ve tükenmişlik gibi birtakım değişkenlerin arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 

bulunmaktadır (Erol ve Savaş, 2014; Turhan, Şengür, Karabatak, ve Zincirli, 2014; Yaşar, 

Demir, ve Savaş, 2014). Fakat literatürde örgüt depresyonu ile sosyal sermaye ve örgütsel 

bağlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaya rastlanamamıştır. Örgüt depresyonu ile 

yukarıda sayılan değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalardan hareketle sosyal 

sermaye ve örgütsel bağlılık düzeylerinin örgüt depresyonu arasındaki ilişkileri test etmek 

üzere aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 

H2: Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgüt depresyonu üzerinde anlamlı etkisi 

vardır. 

Ayrıca yukarıda oluşturulan iki hipotez bağlamında, sosyal sermayenin örgütsel bağlılık ve 

örgüt depresyonu üzerindeki etkisinin yanısıra sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisini 

bazı örgütsel davranış unsurlarının etkileyebileceği düşünülmektedir. Başka bir deyişle sosyal 

sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde, bazı diğer örgütsel davranış öğelerinin bu 

süreci etkilediği söylenebilir. Bu varsayımdan hareketle çalışanların sosyal sermaye 

düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisinde örgüt içi depresyonun varlığının aracılık 

etkisi olup olmadığını incelemek amacıyla aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur. 

H3: Örgüt depresyonu, çalışanların sosyal sermaye düzeyleri ile örgütsel bağlılıkları 

arasındaki ilişkide aracılık etkisine sahiptir. 

1. YÖNTEM 

Bu araştırma, nicel araştırma yaklaşımı türünde desenlenmiş olup, araştırmada deneysel 
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olmayan yöntemlerden ilişkisel yöntem kullanılmıştır. 

1.1.  Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini, Konya’da otomotiv yan sanayii alanında faaliyet gösteren 47 

işletmedeki çalışanlar oluşturmaktadır. Ancak, evrenin tümünü örneklem olarak almak 

araştırma koşulları açısından imkânsız olduğundan, araştırmanın örneklemini oluşturmak için 

basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemi, evreni 

temsil edecek nitelikte, bu işletmelerdeki çalışanlar arasından rastlantısal olarak seçilen 

katılımcılardan oluşmuştur.  

Araştırmada, Konya’da otomotiv yan sanayii alanında faaliyet gösteren 47 işletmede çalışan 

300 personele anketler dağıtılmıştır. Dağıtılan anketlerden 285’i geri alınmış olup, 282 anket 

analizlere tabi tutulmuştur.  

Araştırmaya katılan örneklemin demografik özelliklerine bakıldığında (Tablo 1), araştırmaya 

katılan katılımcıların büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, yarısından fazlasının evli 

olduğu, çalışanların genelinin 30-49 yaş aralığında bulunduğu, yarısından fazlasının 

ortaöğretim ve lise düzeyinde eğitime sahip kişilerden oluştuğu, neredeyse tamamının 3390 

TL ve altında gelire sahip olduğu ve yarısından fazlasının 7 yıldan az çalışma tecrübesine 

sahip oldukları görülmüştür. 

Tablo 1: Demografik Bulgular (n = 282) 

    Frekans Oran (%) 

Cinsiyetiniz 

Erkek 257 91,1 

Kadın 

Cevapsız 

25 

- 

8,9 

- 

Toplam 282 100 

Medeni  

Durumunuz 

Evli 165 58,5 

Bekâr 98 34,8 

Dul 19 6,7 

Cevapsız - - 

Toplam 282 100 

Yaşınız 

18-29 arası 127 45,0 

30-49 arası 133 47,2 

50-65 arası 

66 ve üstü 

19 

3 

6,7 

1,1 

Cevapsız - - 

Toplam 282 100 

Eğitim  

Durumunuz 

İlköğretim 26 9,2 

Ortaöğretim  101 35,8 

Lise  84 29,8 

Önlisans  40 14,2 

Lisans  23 8,2 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Cevapsız  

6 

2 

- 

2,1 

0,7 

- 

Toplam 282 100 

Gelir  1300 TL ve altı 125 44,3 
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Durumunuz 1301-3990 TL arası 144 51,1 

3991 TL ve üzeri 12 4,3 

Cevapsız 1 0,4 

Toplam 282 100 

Deneyiminiz 

1 yıldan az 32 11,3 

1-3 yıl 83 29,4 

4-7 yıl 87 30,9 

8-11 yıl 48 17,0 

12 yıl ve üzeri   

Cevapsız 

32 

- 

11,3 

- 

Toplam 282 100 

 

1.2. Araştırmada Kullanılan Ölçüm Araçları 

Araştırmada dört bölümden oluşan bir anket formu tasarlanmıştır. Anketin birinci bölümünde 

katılımcıların demografik özelliklerini sorgulamaya yönelik 7 ifade bulunmaktadır. Anketin 

ikinci bölümünde, örgütsel depresyonu ölçmeye yönelik Sezer (2011)’in geliştirdiği örgüt 

depresyonu ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe ait ifadeler Polat (2009)’ın doktora tezinde 

kullanılan Türkçe tercümesinden alınmıştır. Bu ölçekte 42 ifade bulunmaktadır. Anketin 

üçüncü bölümünde sosyal sermaye düzeyini ölçmeye yönelik Onyx ve Bullen (2000)’ in 

geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçeğe ait ifadeler Ardahan (2012)’ın Türkçe tercümesini 

kullandığı çalışmasından alınmıştır. Sosyal sermayeye yönelik bu ölçekte 28 ifade 

bulunmaktadır. Anketin dördüncü ve son bölümünde ise örgütsel bağlılık ölçeği olarak Allen 

ve Meyer (1990) tarafından geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekte ise 

18 ifade bulunmaktadır. 

Ankette yer alan ölçeklerin güvenilirliğini incelemek için Cronbach Alfa değerlerine 

bakılmıştır. 27 ifadeden oluşan sosyal sermaye ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0,832 iken, 

40 maddelik örgüt depresyonu ölçeğinin katsayısı 0,940 ve 18 maddeden oluşan örgütsel 

bağlılık ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0,886 olarak belirlenmiştir. Buna göre ankette 

kullanılan ölçeklerin üçü de yeterli düzeyde güvenilirliğe sahiptir.  

Ölçeklerin ne kadar güvenilir olduğunu belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısına bakılmasına ek olarak, araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini test 

etmek adına AMOS 24.0 paket programı ile doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

DFA, genellikle ölçek geliştirme ve geçerlik analizlerinde kullanılmakta ve önceden 

kurgulanmış bir yapının doğrulamasını amaçlama birlikte, faktörün analitik yapısının hipotez 

edilen modele verinin nasıl uyduğunu test etmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014: 327). 

Ölçeklerin analiz sonucunda elde edilen değerler Tablo 2’de sunulmuş olup ölçeklerin, 

kullanılan örneklem için yapı geçerliliğine sahip olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi İçin Uyum İndeksleri 

Model ∆χ² sd ∆χ²/sd RMSEA CFI GFI RMR 
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Sosyal Sermaye 638,205* 295 2,163 0,064 0,894 0,855 0,165 

Örgüt Depresyonu  2211,045* 737 3,000 0,084 0,695 0,614 0,330 

Örgütsel Bağlılık  279,449* 102 2,740 0,079 0,902 0,895 0,261 

RMSEA= Root Mean Square Error of Approximation; CFI= Comparative Fit Index; GFI= Goodness of Fit 

Index; RMR= Root Mean Square, sd= Serbestlik Derecesi  

  *p>.05 

DFA sonucunda örgüt depresyonu ölçeği için elde edilen uyum iyiliği değerleri (∆χ²/sd=3.00; 

RMSEA= 0.08; CFI= 0.69; GFI= 0.61), sosyal sermaye ölçeği için elde edilen uyum iyiliği 

değerleri (∆χ²/sd=3,00; RMSEA= 0,06; CFI= 0,90; GFI= 0.85) ve örgütsel bağlılık ölçeği için 

uyum iyiliği değerleri (∆χ²/sd=2,74; RMSEA= 0,08; CFI= 0,90; GFI= 0.89) önerilen 

modellerin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, 

araştırmadan elde edilen verilerin ölçeklerin öngörülen kuramsal yapısı ile uyuştuğunu 

göstermektedir. 

 

2. BULGULAR  

Değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve korelasyon katsayıları Tablo 3’te yer almaktadır. 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre; katılımcıların örgütsel bağlılık ve örgüt depresyonu 

düzeyleri (r= 0,620; p= 0,000), sosyal sermaye ve örgüt depresyonu düzeyleri (r= 0,237; 

p=0,000) ve sosyal sermaye ve örgütsel bağlılıkları (r= 0,190; p= 0,001) arasında pozitif ve 

istatistiksel bakımdan anlamlı ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 3: Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları 

Ölçekler Ort. S.S. Sosyal 

Sermaye 

Örgüt 

Depresyonu 

Örgütsel 

Bağlılık 

Sosyal  

Sermaye 
3,19 0, 507 1 

  

Örgüt Depresyonu 
3,67 0, 563 -0, 237* 1 

 

Örgütsel Bağlılık 3,49 0,704 0, 190* -0, 620* 1 

*p< ,005 

Araştırma kapsamında oluşturulan ilk hipotezi test edebilmek için basit doğrusal regresyon 

analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir. Buna göre sosyal sermaye 

düzeyinin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir 

(p < 0,05).  

Tablo 4: Sosyal Sermaye ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken R
2
 Bağımsız B Std. Hata t p F 
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Araştırma kapsamında oluşturulan ikinci hipotezi test edebilmek için basit doğrusal regresyon 

analizi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir. Buna göre sosyal sermaye 

düzeyinin örgüt depresyonu üzerinde negatif yönlü ve anlamlı etkisinin olduğu görülmektedir 

(p < 0,05).  

Tablo 5: Sosyal Sermaye ile Örgüt Depresyonu Arasındaki Regresyon Analizi 

Araştırma kapsamında oluşturulan üçüncü hipotezi test edebilmek için dört aşamalı (basit ve) 

çoklu regresyon analizi uygulanmış ve elde edilen bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir. Aracılık 

rolü incelemesi yapılırken Baron ve Kenny yöntemi olarak da adlandırılan Nedensel Adım 

yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yaklaşıma göre, aracılık testinin yapılabilmesi için bağımlı 

değişken ile bağımsız değişken arasında; bağımsız değişken ile aracı değişken arasında; 

bağımsız değişken ile birlikte model içerisinde kullanıldığında aracı değişken ile bağımlı 

değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmalıdır. Ayrıca bağımsız değişken ile 

aracı değişken birlikte regresyon analizine dahil edildiğinde, bağımsız değişken ile bağımlı 

değişken arasında anlamlı olmayan ilişki çıkarsa tam aracılık etkisi (full mediation), bağımsız 

değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık etkisi 

(partial mediation) meydana gelmektedir (Baron ve Kenny, 1986'dan aktaran Gürbüz ve 

Şahin, 2014: 279). 

Tablo 6: Sosyal Sermaye ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgüt Depresyonunun Aracılık 

Rolünün Regresyon Analizi Sonuçları 

Adımlar 
Regresyon Katsayıları 

Model İstatistikleri 
B Std.Hata β 

1. Adım 

BsızDeğ: Sosyal Sermaye 

BlıDeğ: Örgütsel Bağlılık 0,296 0,089 0,195* 

R
2
= 0,195 

F(1,280)= 11,086; 

p = 0,001 

2. Adım 

BsızDeğ: Sosyal Sermaye 

BlıDeğ: Örgüt Depresyonu -0,268 0,066 -0,235* 

R
2
= 0,235 

F(1,284)= 16,303; 

p = 0,000 

Değişken 

Örgütsel Bağlılık 0,036 
Sosyal  

Sermaye 
0,264 0,081 3,244 0,001 10,523 

Bağımlı Değişken R
2
 

Bağımsız 

Değişken 
B Std. Hata t p F 

Örgüt Depresyonu -0,056 
Sosyal  

Sermaye 
-0,263 0,064 4,077 0,000 16,622 
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3. Adım 

BsızDeğ: Örgüt Depresyonu  

BlıDeğ: Örgütsel Bağlılık -0,878 0,059 -0,663* 

R
2
= 0,663 

F(1,280)= 219,401; 

p = 0,000 

4. Adım 

BsızDeğ1: Sosyal Sermaye 

BsızDeğ2: Örgüt Depresyonu  

 

BlıDeğ: Örgütsel Bağlılık 

 

0,064 

 

0,070 

 

0,042* 

 

R
2
= 0,664 

F(2,279)= 110,050; 

  *p = 0,00  

**p = 0,36 

-0,865 0,061 -0,653** 

Not: BsızDeğ = Bağımsız Değişken; BlıDeğ = Bağımlı Değişken 

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, Baron ve Kenny yönteminin (Nedensel Adım 

Yaklaşımının) uygulanabilmesi için gerekli tüm koşulların sağlandığı görülmektedir. Sosyal 

sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde, modele örgüt depresyonu dahil edilince pozitif ve 

anlamlı olan ilişkinin anlamlı olmayan bir ilişkiye dönüştüğü görülmektedir. Bu doğrultuda 

sosyal sermaye ile örgüt depresyonu değişkenleri birlikte regresyona dahil edilmiş, bunun 

sonucunda sosyal sermaye ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı olmayan ilişki tespit 

edilmiştir. Buradan hareketle, sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt 

depresyonunun tam aracılık etkisinin olduğu söylenebilir. 

 

 SONUÇ 

Örgütler, insan kaynaklarından en iyi şekilde faydalanabilmek için çalışma ortamında etkin 

bir iletişim ağının kurulması, bilgi paylaşımının sağlanması ve güven ortamının oluşturulması 

suretiyle örgüte olan bağlılıklarının artırılmasına odaklanmaktadır. Örgütsel bağlılığın 

sağlanması için çalışanların ortak faaliyetlerde bulunmasını ve aralarında koordinasyon ağının 

kurulmasını sağlayan sosyal sermaye ortak bir girişime katılımı gerçekleştirmektedir. Fakat 

içinde bulundukları hızla değişen günümüz koşullarında faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 

örgütlerde yaşanan birtakım problemler karşısında çalışanlar başta umutsuzluk duygusuyla 

birlikte verimliliklerinde düşüş, isteksizlik, örgütü değersiz görme, örgütü ve birbirlerini 

suçlama eğilimi içine girerek örgüt depresyonu yaşanabilmektedir. Örgüt depresyonu içinde 

bulunan işletmelerde bireylerin yeniliklere açık olmaması ve ortak bir vizyon paylaşmaması 

örgüt faaliyetlerinin son bulmasına kadar gidebilmektedir. Bu nedenle sosyal sermaye ve 

örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt depresyonu gibi örgütsel davranış öğelerinin rollerinin 

incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmanın amacı; sosyal sermayenin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde örgüt 

depresyonunun aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla kurgulanan hipotezlerin yer aldığı 

giriş ve literatür taramasından sonra araştırmada kullanılan yöntem aktarılmış ve bulgulara yer 

verilmiştir.  

Araştırma kapsamında sosyal sermaye, örgütsel bağlılık ve örgüt depresyonu arasında 

istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemek için Pearson İlişki Analizi 

yapılmıştır. Elde edilen korelasyon katsayılarına göre, örgütsel bağlılık ve örgüt depresyonu 

arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayısı r= -0,620 olarak bulunmuş ve söz konusu 
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değişkenler arasında %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki 

tespit edilmiştir. Sosyal sermaye ve örgüt depresyonu düzeyleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde, korelasyon katsayısı r= -0,237 olarak bulunmuş ve söz konusu değişkenler 

arasında %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü ilişki tespit 

edilmiştir. Son olarak, çalışanların sosyal sermaye ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiye 

ait korelasyon katsayısı r= 0,190 olarak bulunmuş ve söz konusu değişkenler arasında %5 

önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, çalışanların örgütsel bağlılık ile örgüt depresyonunun zıt yönde, sosyal sermaye düzeyi 

ile örgüt depresyonunun zıt yönde ve sosyal sermaye ile örgütsel bağlılığın birlikte artıp 

azaldığı (istatistiksel açıdan anlamlı şekilde) söylenebilir.  

Bu ilişkiyi daha detaylı inceleyebilmek için, örgütlerin sosyal sermaye düzeyinin örgütsel 

bağlılık ve örgüt depresyonu üzerindeki etkisine bakılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına 

göre, sosyal sermaye düzeyinin örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisinin 

olduğu; sosyal sermaye düzeyinin örgüt depresyonu üzerinde negatif yönlü anlamlı etkisinin 

olduğu görülmüştür. Buna göre H1: “Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin örgütsel 

bağlılıkları üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuç, alan yazında 

yapılmış bazı çalışmaların (Ellinger ve diğ., 2013; Watson ve Papamarcos, 2002) sonuçlarını 

destekler niteliktedir. Bu bağlamda geliştirilen H2: “Çalışanların sosyal sermaye düzeylerinin 

örgüt depresyonu üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.  

 Araştırmada ayrıca, sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt depresyonunun 

aracılık etkisinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla dört aşamalı Baron ve Kenny yöntemi 

(Nedensel Adım Yaklaşımı) kullanılmıştır. Analiz kapsamında sosyal sermaye ve örgütsel 

bağlılık ilişkisinde modele örgüt depresyonu dahil edilince pozitif ve anlamlı olan ilişkinin 

anlamlı olmayan bir ilişkiye dönüştüğü görülmektedir. Buradan hareketle, sosyal sermaye ve 

örgütsel bağlılık ilişkisinde örgüt depresyonunun tam aracılık etkisinin olduğu söylenebilir. 

Bu bağlamda oluşturulan H3: Örgüt depresyonu, çalışanların sosyal sermaye düzeyleri ile 

örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkide aracılık etkisine sahiptir.” hipotezi kabul edilmiştir. 

Genel varsayımlar ve kısıtlar dahilinde otomotiv yan sanayii çalışanları örnekleminde yapılan 

araştırmadan elde edilen sonuçlar, çalışanlarının sosyal sermaye düzeyini ya da örgütsel 

bağlılıklarını artırmayı amaçlayan işletmelerin diğer örgütsel davranış unsurlarını dikkate 

almaları gerektiği varsayımını doğrulamaktadır. Bu bağlamda depresif örgütlerin, çalışan 

davranışlarına ne düzeyde olumsuz etki yaptığı hipotez testleri sonuçlarından anlaşılmaktadır. 

Buna yönelik olarak sosyal sermaye ve örgütsel bağlılık ilişkisini irdeleyen yöneticilerin, 

örgüt depresyon düzeyini de kontrol altına almak durumunda olduklarını söyleyebiliriz. 
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