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ÖN SÖZ 

Sosyal Bilimler, geniş bir ifadeyle insanlar arası ilişkiler üzerinde 

durarak toplumda insan davranışlarıyla alakalı olan bütün disiplinleri 

içermektedir. Sosyal bilimlerin tek başına bir bilim dalı olmadığı, farklı 

disiplinlerin bir araya gelmesinden oluştuğundan hareketle sosyoloji, tarih, 

coğrafya, psikoloji, siyaset bilimi, ekonomi, hukuk, antropoloji, eğitim, 

iletişim, etnoloji, sanat tarihi, iktisat, işletme, muhasebe, finans ve turizm 

gibi disiplinlerin sosyal bilimleri oluşturduğu söylenebilir. 

Sosyal Bilimler arasında ekonomi, iktisat, finans, bankacılık 21. Yüzyılda 

en popüler bilim dalları olmuşlardır. Özellikle günümüzde 

devletlerarasında görülen ekonomi savaşları bu bilim dallarına olan ilgili 

daha da arttırmıştır. Özünde insanın mutluluğunu sağlamak olan ekonomi 

temelli bilimler ciddi bir literatür eksikliğine de sahiptirler. Bu nedenle 

sosyal bilimlerin her alanında olduğu gibi bu kitabın konusun teşkil eden 

bilim dallarının da desteklenmesi gerekmektedir. 

Bu kitap Finans, Bankacılık, sigortacılık, iktisat işletme, muhasebe, 

maliye ve sosyal hizmetler konulu akademik çalışmaları ihtiva etmektedir. 

Bu kitapla, alanda görülen literatür açığını gidermek amaçlanmıştır. 

Kitabın çıkmasında emeği geçen yazar ve hakemlerimize teşekkür ederiz.  
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A NUDGE EXAMPLE: AUTO ENROLLMENT SYSTEM 

 

Burçin YAZAR1 

Introduction 

Following the 2008–2010 financial crisis, global policymakers 

enacted some of the financial regulatory reforms. In a fundamental policy 

shift, regulators explicitly incorporated monitoring, mitigating, and 

managing systemic risk into their regulatory missions or mandates. 

Policymakers initially focused on addressing systemic risk in the banking 

sector, but in recent years they have broadened their focus to include 

nonbank financial intermediaries, such as insurance companies and 

pension funds. In recent years, many practices have been also developed 

based on the effects of behavioral economy on public policies. The new 

rules are having both direct effects on retirement systems around the 

world, including insurers and personal and employer-based occupational 

pension schemes with respect to behavioral life-cycle theory (Shefrin & 

Thaler, 1988). Learning to make good decisions requires time and guided 

practice in supportive environments. Mentoring and coaching individuals 

and changing of economic incentives by using nudges, without prejudice 

to anything that is predictable and without any incentives (Sunstein & 

Thaler, 2008). The most prominent libertarian-paternalistic nudge in the 

context of savings is automatic enrollment into defined-contribution 

retirement saving plans such as 401(k), discussed by Sunstein and Thaler 

(2008). Making enrollment in companies’ retirement saving plans the 

default choice is a nudge that counters the tendency to procrastinate in 

saving and place wants for spending over wants for saving  

The purpose of this study is to provide information about Auto 

Enrollment System (AES) pursuant to the provisions on automatic 

participation of the Individual Pension Savings and Investment System 

Law No. 4632, which entered into effect on January 1, 2017 in Turkey 

and comparison with its place in the developed countries' markets figures 

and evaluating and what can be done in order to be effective within the 

framework of “nudge theory”. 

1. Nudge Theory and Behavior Change 

People accumulate mostly by saving during the working years of 

their life cycle and decumulate by spending during their nonworking 

years such as when at school and in retirement. People reconcile the 

                                                           
1 (R.A); İstanbul Gelişim University, School of Applied Sciences,  

Banking and Insurance Department, İstanbul, Türkiye. 

E-mail: yazarburcin@gmail.com 
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conflict between wants by devices such as framing, mental accounting, 

and self-control rules that restrict dips into other than designated mental 

accounts. A person may save more for comfortable retirement, but he 

feels inadequate for doing this act. 

Sunstein and Thaler (2008) have produced that helpful policies 

which can help person to make decision in their long-term interests. 

These policies provide “framing of a decision in a helpful way to make 

better choices.” This introduces the idea of “nudge”.  

Public policy helps reconcile conflicts between wants with 

programs such as Social Security, and it helps overcome cognitive and 

emotional errors by laws and regulations such as fiduciary regulations. 

The most compelling evidence in favor of behavior life-cycle theory 

might well be the vast financial advising industry helping people plan and 

implement spending and saving throughout their life cycles. Government 

saving and spending plans such as Social Security and corporate saving 

and spending plans such as defined-benefit pension plans and defined-

contribution retirement saving plans are further evidence favoring 

behavioral life-cycle theory. Public policy prescriptions and the role of 

government are evident in all of investing, saving, and spending. These 

roles include direct government provisions, such as Social Security, and 

indirect government provisions, such as laws and regulations that defer 

taxes on defined-contribution retirement savings accounts and require 

minimum distributions from these accounts when reaching age 701⁄2. 

Thaler’s contribution on self-control and limited cognition has been 

efficient among policy makers such as how to increase retirement savings 

(Benartzi, 2004). In 2006, Washington policy makers built on Thaler’s 

this research to reform America’s 401(k) plans. 

Research on nudge theory suggests that choices should be based on 

how individuals instinctively consider situations and make decisions 

rather than simply following past and status quo practices. The most 

prominent libertarian-paternalistic nudge in the context of savings is 

automatic enrollment into defined-contribution retirement saving plans 

such as 401(k), discussed by economist Richard Thaler. Making 

enrollment in companies’ retirement saving plans the default choice is a 

nudge that counters the tendency to procrastinate in saving and place 

wants for spending over wants for saving. The paternalistic perspective 

lies for choice architects to try to affect individual behaviors for making 

their lives better, longer, and healthier. Nudges do not impose material 

costs but instead alter the underlying “choice architecture,” for example 

by changing the default option to take advantage of people’s tendency to 

accept defaults passively. Nudges stand in contrast to traditional policy 
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tools, which change behavior with mandates or bans or through economic 

incentives (including significant subsidies or fines).  

As another description for self-conscious efforts, by institutions in 

the private sector and also by government, to direct individuals’ choices 

in directions that will improve their lives better. In understanding, if a 

policy called as “paternalistic”, it tries to alternative choices in a way that 

will make individuals better off, as judged without anyone else’s 

influence (Veer, 1986). 

2. Key Aspects of the Automatic Enrollment System in Turkey  

According to some economists, one of the reasons for insufficient 

savings in pension systems is the low financial literacy. Research shows 

that most of the individuals do not even know the simple interest 

calculation. Therefore, people avoid making financial decisions and does 

not save money. However, the actual picture shows that even in countries 

with high financial literacy, participation rates in retirement systems are 

low. 

Behavioral economists, who come into action here, explain the 

most important reason for the loss of savings with behavioral anomalies 

in individuals. According to two important anomalies, namely “inertia” 

and “procrastination”, prevent individuals from taking long-term 

rational decisions. Individuals due to these behavioral anomalies do not 

decide to participate in the pension system (inertia), or instead of today, 

tomorrow, then, will close their decision to make savings. 

Automatic Enrollment System (AES) which is a reform based on 

these two behavioral anomalies. This system is based on the individual's 

active decision not to participate instead of joining. Nudging the 

individuals, as Thaler (2008) called. In other words, it makes the 

decision-making mechanisms easier with little moves that will change 

their behavior without forcing them to make decisions. 

Auto Enrollment System (AES) which is based on behavioral 

economics principles have been successful in many countries. Enrollment 

of new employees in one plan increased following the introduction of 

automatic enrollment. A substantial proportion of employees stayed, 

however, at the automatic default contribution of 3 percent a year later, 

despite a 50 percent employer match on contributions up to 6 percent of 

salary. Employees seem anchored to the default contribution level, 

considering it a contribution level recommended by the company 

(Madrian & Dennis, 2001). 

Figure1: Coverage of funded and private pension plans, latest year 

available (As a percentage of the working age population) 
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Source: OECD Global Pension Statistics 

 

Auto Enrollment System (AES) pursuant to the provisions on 

automatic participation of the Individual Pension Savings (IPS)1 and 

Investment System Law No. 4632, employers who have not completed 45 

years of age as of the date that the Law came into force, existing 

employees according to articles 4/a (employees covered under the Social 

Securities Agency) and 4/c (civil servants covered under the State 

Retirement Fund) of the Social Securities and General Health Insurance 

Law and individuals who have just started employment are in the scope 

of automatic participation that allows to participate in the pension system, 

thus system “nudges” retirement savings by registering individuals 

directly to their retirement plan so that employees can maintain their 

living standards during their retirement period. In other words, Auto 

Enrollment System (AES) makes the decision-making mechanisms easier 

by removing the small obstacles in front of who want to participate in the 

plan by simplifying the registration methods that will change their 

behavior without forcing them to take a decision. 

                                                           
1 The Individual Pension System (IPS) is a private pension system that provides an 

income to maintain living standards during retirement through the long-term investment 

of the savings people make during their active careers. People participate in the system 

voluntarily to benefit from an income in addition to the pension income provided by the 

social security system. 
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Turkey still has a relatively low coverage compared to other 

countries as Automatic Enrollment has only been introduced recently and 

is gradually being phased in (Figure1). Employees below 45 are enrolled 

in a pension plan at different dates depending on the size of the company, 

starting with the largest companies (i.e. companies with 1,000 or more 

employees) in January 2017 and ending in January 2019 for the smallest 

(i.e. companies with 5 to 9 employees) (Figure2). It is therefore still too 

early to know to which extent the coverage of funded and private pension 

plans will rise. 

Following gradual transition shall apply when automatically 

including the private sector employees in the individual pension system:  

Figure2: 

Transition Schedule to Include Private Sector 

Employees in Automatic Participation 

Number of Employees (*) Inclusion Date 

1,000 and over 1.01.2017 

Between 250 and 999 1.04.2017 

Between 100 and 249 1.07.2017 

Between 50 and 99 1.01.2018 

Between 10 and 49 1.07.2018 

Between 5 and 9 1.01.2019 

(*) number of employees at all businesses shall be counted. In 

addition, the number of employees shall be determined based on the most 

recent Social Security Institution data. 

Automatic Enrollment pension system is a supplement and not an 

alternative to the compulsory social security system. Entered into force 

pursuant to the law, the AES, like the voluntary IPS, runs on the principle 

of savings collection and investment and then making a lump-sum 

payment or regular payments to the individual. 

This system has four main interesting features relevant to the 

assessment in this section include: 

 Enrollment will be automatic for all employees under age 45 as 

of January 1, 2017, but employees will have the right to opt out within 

the first two months of enrollment. Foreign workers are excluded from 

the mandate. The system is voluntary in nature as individuals can opt-out 

but experience shows that consumers are inert and tend to stay in the 

system, treating the voluntary contribution as an addition to their personal 
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income tax. Exploiting such inertia is fundamental to the Government 

strategy of raising private savings. The opt out rate is likely to be even 

lower than in the current voluntary system. 

 Employees will be initially required to contribute a minimum of 

3% of covered earnings (up to six and a half times the monthly minimum 

wage); but may contribute more if they wish more contribution. For 

example; the amount of contribution paid to minimum paid employees 

who receive TL 2.029.50 will be TL 60 per month. 

 Employers will not be required to contribute but they will be 

responsible for the initial selection of the pension provider, employee 

enrollment in the plan, the deduction and payment of employee 

contributions from payroll, and management of the withdrawal process 

for employees who opt out. 

 The government will provide a subsidy equal to 25% of 

contributions plus a one-time subsidy of 1,000 TRY 60 days after 

enrollment, both subject to a minimum vesting period of three years just 

only apply to contracts under Auto-Enrollment. If an employee with a 

minimum wage pays contributions for one year, including the system, 

without paying a return it only reaches approximately three times the 

amount paid at the end of a year (Pension Monitoring Center, 2018). 

Conclusion 

In light of the Automatic Enrollment system as a “paternalistic” 

policy influences choices in a way that will make choosers better off, as 

judged by themselves. If individuals do not opt out of this auto 

enrollment, the new policy will increase “non-mandatory” coverage 

substantially and narrow the savings gap. This is kind of enrollment 

decisions: nudging people to join. As another necessary steps should be 

implemented such as; employees between the ages of 45 and 56 may be 

included in the current Automatic Enrollment system. In Turkey, 

audience segment covers employees up to the age of 45. That is, between 

45 and 56 years (retirement age), about 15 percent of the population is 

left out of the automatic enrollment system. This population segment may 

represent a higher level of income, so staying in the system may be high. 

In addition, this application can provide a faster growth of the funds 

accumulated in the system. Second, financial incentives can be 

determined by the level of income of individuals even further especially 

in the medium and long-term, At the same time, the introduction of the 

right standard funds into the system means that retirees can maintain the 

standard of living in working life. The capital accumulated in pension 

funds in the long term will be an important resource for exceeding the 

middle income trap and pushing domestic savings up, thus preventing a 
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possible decline in purchasing power during retirement age and keeping 

sustainability. 

In light of the system’s added value contribution to our country, 

Systemization of correct standard funds practice in Turkey maintain the 

standard of living of the working life of retirement by accumulating 

capital in the long term there will more public support for the system in 

the coming days to increase the system’s reach, create lasting trust, and 

achieve stable growth. Undoubtedly, accomplishing all these goals 

requires all relevant parties to continue working together in harmony and 

with a shared vision. Consequently, “nudge” can be an effective 

innovative strategy to change the decision-making process among 

individuals.  
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INTRODUCTION 

The fiscal space concept actually adds the concept of long-term 

sustainability to the plans and policies of the budget. A budget is created 

for explaining revenues and expenditures for a fiscal year for an economy 

(Lienert, 2013). The concept of budgeting has been introduced in order to 

solve the problem of misallocation, for which fiscal space allows to 

rectify the losses created as a result of certain policies. In most of the 

cases, the government are found to be taking decisions on the margin 

which requires the availability of additional financial sources that meet 

contingency needs of the country (Azzimonti et al., 2016). 

The objective of this paper is based on disparate aspects of fiscal 

space in the light of current fiscal approaches. The first part of the 

discussion gives an overview of the theoretical dimensions of fiscal 

space. The second section begins by laying out the necessity and the 

importance of fiscal space. The final section examines what the key 

points for being successful are in establishing and maintaining fiscal 

space. It concludes that whilst there will never be a universal example of 

budgeting for fiscal space, this relationship might be optimised by 

governments and international organisations regarding country’s goals 

and strategies as well as supporting global fiscal sustainability. 

MATERIALS AND METHODS 

Since the analysis is qualitative, the results of the study were 

supported by intensive analysis of the present literature and bookish 

materials printed on this subject material supporting the very fact that 

gives reliable and correct journals and educational books. It’s absolute 

to note that the quality of sources is of vital importance because 

it influences the accuracy of the findings. That is, all the same year of 

publication was crucial to make sure that the knowledge derived points an 

associate degree of accuracy of what presently exists with relation to the 

topic matter. 
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I- RESULTS and DISCUSSIONS 

I.DEFINITIONS 

I-1. What is Fiscal Space? 

The concept of fiscal space can be best understood by studying the 

history of the term. Heller (2005, p.3) states that “governments with fiscal 

space in their budgets have the ability and means for allocating available 

resources to a specific area without causing heir financial positions to be 

laying on the line”. Similarly, fiscal space is also defined “as the creation 

of an increased budgetary area of public capacity to provide additional 

budgetary resources for the purpose determined by the financial 

government without affecting the sustainability of the financial situation” 

(Heller, 2006, p.75). The most widely used definition used by Heller 

underlines that fiscal space is linked to a country’s revenue, expenditure 

and debt structures renewing the concept of budget as well as a 

government’s financial resources required for policy initiatives. 

Additionally, fiscal space is used to define the buffer needed by 

developing countries to allow them to invest in the development of their 

capital and human resources without the need to compromise long-term 

economic sustainability (Asher and Zen, 2016). Furthermore, “Fiscal 

sustainability is related a government’s capacity to find funds for its 

operations, fulfil its debt obligations and maintain its solvency and the 

notion of fiscal space is actually closely linked with all of these” (Cheng 

and Pitterle, 2018, p.3).“According to the International Monetary Fund 

(IMF), a government can create a fiscal space if it manages to increase its 

spending or lower taxes  without risking its market access and 

compromising sustainability of debts” (WHO, 2018, p.1). As shown 

above, all definitions mention fiscal sustainability using budgetary 

systems to improve development. Here, it is also possible to comment 

that it would be better, if definitions also included a summary of the 

global financial sustainability and development. 

I.2 The Relationship Between Budgeting and Fiscal Space  

“Fiscal space which means any method used by governments to 

allocate resources have been used for as long as budgeting activities but it 

can also be considered as a completely new system for budget decisions.  

The reason why it can be considered as an old concept is that budget 

officials everywhere in the world make calculations to determine whether 

they have any flexibility in the budget for extra expenditures. Budget 

officials generally make their calculations at the beginning of every term 

and make necessary adjustments during actual budgeting work.” 

(Shick,2009, p.2). 
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According to Marcel (2012), fiscal space is defined as the 

availability of budgetary space that enables a government to give 

additional resources for stated objectives. Fiscal space refers to the gap 

between theoretical debt level and actual debt level. The OECD countries 

are given a summary of the flexibility required by the national 

government to consider increasing expenditure that drives growth (Heller, 

2005). Additionally, Gottschalk, Le Lofgren and Nouve (2009, p.6) 

indicate that “the emergence and the magnitude of the fiscal space are 

related to the magnitude of the self-incomes, the situation of borrowed 

foreign aid provided from internal and external sources and how they are 

prioritized and used efficiently”. 

For funds to be included in a year’s financial resources; the money 

that has been already allocated in the previous year’s budget should be 

excluded (Webber, 2004). However, using the fiscal space in their annual 

budgets developed countries have also shown strong growth potential 

over the years. The fund borrowed are used for expenditures in 

production and when the economy grows with the use of the fund, the 

government can repay the fund. The following figure illustrates the fiscal 

space available to a country.  

 

Figure 1: Fiscal Space 

Source: Schiavo-Campo, 2017, p.99. 

 

The above figure shows that the revenue expenditure in the ‘t’-

period allocates fund for the next year and the buffer over the existing 

expenditure assists to finance developmental projects. The shaded area 

over the current revenue expenditure is the fiscal space.   
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II. WHY FISCAL SPACE IS CHALLENGING AND 

IMPORTANT 

II.1. Ways to Enhance Fiscal Space as a Part of Budgetary 

Process 

Fiscal space occurs based on how budget makers allocate money: 

According to Heller (2005, p.6), there are two main areas to expand fiscal 

space: (1) Tax reforms and expenditure rationalization through which 

public saving can be increased; and (2) any additional resource from 

borrowing and grants, which allows to maintain macroeconomic stability 

and debt sustainability.  

Fiscal space can be created, maintained and enhanced as part of the 

typical budgeting practices by using a series of tests and tools.“Fiscal 

space can be created in several different ways during a normal budgeting 

process which includes deindexation, efficiency dividend, sunset clauses, 

pay as you go rules, evaluations, spending reviews” (Marcel, 2012, p.16). 

Furthermore, conventional expenditure management is not sufficient to 

create fiscal space:  

(1) Expanding the scope to create fiscal space: tax rationalization, 

Public-private partnerships (PPPs) portfolio look overs, lap-streaked 

zero-based budgeting practices, Cost containment schedules, Fiscal 

sustainability of new legislation (Marcel (2012); European Investment 

Bank, (2015).  

(2) Analytical and institutional challenges: Analytical Challenges, 

Operational Adjustments, Institutional Rebalancing (Marcel, 2012, 27-

30). 

According to Hawkersworth and Knut (2013), without fiscal space, 

the concept of budgeting becomes prerequisite. Decisions during the 

budget making process are taken based on the percentages. All data such 

as growth rates, expansion etc. are expressed as percentage. During this 

budget making process, the growth rates and schedules are considered for 

some agencies (Davis et all.1966, p:530). Fiscal space is the first factor to 

be analysed in order to determine the states with more room for an 

expansionist financial policy. It is proven by empirical evidences that 

there’s a relation between the size of the fiscal multipliers and the size of 

the fiscal space (World Bank, 2015) which suggests that limited fiscal 

space with matured expansionist financial policy influenced by interest 

rates and taxes will lead to less flexibility for private sector investments 

and domestic consumption (Cebotari et al., 2009). 
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According to Ostry et al (2011), fiscal management is composed of 

many layers one of the backgrounds of which is the expansion of the 

fiscal space. Since the fiscal space is not threat that is expected to damage 

integrity of the sectorial budgets, it is compulsory to support it 

(Aizenman, Hutchison and Jinjarak, 2013). Also, fiscal space helps to 

differentiate between non-discretionary expenditure and discretionary 

expenditure (Roy, Heuty and Letouzé, 2009).  

As a conclusion based on the above, the objective of creating fiscal 

space is to make these resources available to certain types of public 

expenditure. The resources are provided to allow sustainable economic 

growth as well as strengthening the financial position of the government. 

The incentive to create fiscal space is clear when the resulting fiscal 

expenditures increases medium-term development. Fiscal space can 

expand beyond what is covered by annual budgets and extend to multiple 

budget periods in many ways. 

II.2. Fiscal Space Management During 2007-2009 Financial 

Crises 

The possible risk of shifting of the financial markets to the areas of 

economic stability upon the commencement of a crisis, the only remedy 

for the governments was to take expansionary fiscal actions. These fiscal 

actions aiming to reduce the impact of the financial crisis on demand, 

output and employment during the 2007-2009 period were supported by 

the majority of financial analysts and international institution. Having 

chosen to abide with the suggestions made, most of the states let 

application of automatic market stabilisers and adoption of large scale 

inducement actions. The fiscal balances that led to these actions in OECD 

countries changed by -4% of GDP from 2.6% of GDP in 2007 to -6.6% 

of GDP in 2009. As the result of the performance showed by 25/30 

OECD member states in reducing their underlying balance by more than 

0.5% of GDP during the same time period, fiscal stimulant of four 

percentage of GDP was achieved in two years which was the first time 

that such a deep and concurrent  thing had happened. This change was 

predominantly led by increases in spending, which led to the boosting of 

the public spending/GDP ratio over 5% of GDP for OECD states in 

average for the same period (Marcel, 2012) 

After the onset of the long term 2007 crises, fiscal space became a 

tool that could be seen rarely in OECD countries. With the powerful 

impacts of external pushes and pressures, very strict saving measures 

under EC-IMF-ICB monitoring were stated to be adopted by most of the 

European states. With the redefined debt repayment obligations and 

changes in demographical structure affecting the retirement pay and 
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health spending item, fiscal consolidation in these countries could be 

more than what is required for the current emergency. Although fiscal 

consolidation is most likely a necessity for macroeconomy and careful 

economy management, the fact that it entails tough decisions and also has 

the potential to cause additional social and political costs makes it a hard 

one to implement. Fiscal space is what is required to mitigate these risks. 

This broad scope description of the fiscal space can be objected by 

asserting the demand for the number and nature of public services in 

developed societies (Marcel, 2012, p.2). 

The length of duration of slowness in the countries’ economy since 

the global financial crisis has resulted in an increasing tendency for more 

supportive fiscal measures. This of course brings the question of how 

much fiscal space governments actually have (Hemming and Petrie, 

2002). Some advanced economies are faced with the fiscal challenges 

occurred as the outcome of the financial crisis. Policy makers need to 

understand the issues that threaten public debt sustainability to take 

timely action to keep the economy clear of possible limitations of public 

debt.  Another issue relates to economic situations in which a major debt 

pattern is in full force due to some shocks and to the options for restoring 

fiscal sustainability in such situations (Draghi et al.,2003). In 2012, 

majority of the OECD countries showed a tendency to performance-based 

budgeting for expenditure management and revenue gaps and at the same 

time allocated funds for fiscal gaps (OECD, 2016). 

Madde I. II. KEY POINTS TO BE 

SUCCESSFUL IN CREATING AND 

MAINTAINING FISCAL SPACE  

III.1. Perception of Fiscal Space across Countries 

In majority of the countries fiscal space refers to the money 

available to develop policies that can help in maintaining middle to long 

term fiscal sustainability (Hawkersworth and Klepsvik, 2013). Countries 

have different perceptions about the purpose of fiscal space: 

For low-income countries; the fiscal space is considered as an 

additional spending to promote development that can stimulate future 

growth and increase the revenue of the government (Brun, et al., 2006). 

The problem here for low-income countries is how they can create fiscal 

space for their income, when they suffer from inadequate tax revenue, 

ongoing cycles of financial imbalances and the workforce mainly 

consisting of unskilled or under-skilled employees (Schick, 2009). Fiscal 

space is developed for them so that poor countries can adopt structural 

programs in order to handle economic distress. International 
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organisations, like International Monetary Fund, comments that the 

policies supported by the distinguished scholars designing structural 

adjustment programs can first bring distress in the economy, but these 

programs will allow the country to have sustainability the long term and 

increase the scope of future public expenditure (Heller et al., 2006).  

Fiscal space policies for middle-income countries involve changes 

in the tax-revenue, expenditure allocated for infrastructural investments, 

the constraints on the scope of the budget. For emerging countries; fiscal 

space provides some risk-free funds that can be used to support rapid 

development without causing any burden for the acting government.  “In 

developing countries, fiscal space is an estimate of the growth-enhancing 

investment in physical and human capital that can be financed with the 

funds borrowed by the government without compromising its fiscal 

position in the long run” (Schick, 2009, p.2). Furthermore, developed 

countries can face a different challenge when managing fiscal space 

which involves selection of different projects to allocate the fund. For 

highly developed countries, additional funds contribute to allocation of 

funds to finance annual and middle-term budget decisions. 

“In high-income countries, with the increase in health care costs 

associated with aging populations and recent economic and financial 

crises, governments have been compelled to review their fiscal space” 

(WHO, 2018, p.1). Fiscal space was above 20 percent of GDP in seven 

OECD countries such as Germany and the United States (Marcel, 2012). 

However, it is predicted to be significantly reduced in Korea and Finland 

mostly due to major slowdown of economic development. It is an 

imperative measure for the OECD countries as they think about the 

concept in terms of long-term debt sustainability (Ostry et al., 2011).  

III.2. Shrinking Fiscal Space 

In majority of the highly developed countries, the importance of 

annual budgets has increased dramatically in comparison to the situation 

a few decades ago. McCaffery and Jones (2001) stated that however, this 

has been accompanied by significant rises in the expenditure which leads 

to reduced amount of funds to allocate for fiscal space. According to 

Wang (2014), there are four important variables that affect the decision 

for fiscal space: incremental resources claim over the current budget; 

propensity of the government to borrow; contemporary performance of 

the economy with respect to economic growth and lastly, the attitude of 

the government towards tax. The reasons behind shrinking budgets are 

explained below. 

a-Tax Revenue: The OECD countries have increased their tax 

revenues which means that the countries have sufficient fund for their 
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budgetary initiatives. However, tax policies are not sufficient to raise 

necessary amounts to cover the expenses due to the changes that a 

government has to make to allocate its funds to different sectors. Increase 

in tax burden limits the scope of fiscal space in the following years 

(Hallaert and Queyranne ,2016). 

b-Public Expenditure: For most governments, the policy makers 

experience difficulty about the returns from the funds invested in public 

expenditure (Izvorski and Kahkonen, 2008). Once a new project is started 

in a fiscal year, the government is faced with the issue of funding the 

project until it is completed. Increasing bureaucratic pressure and 

political lobbying prevent having a complete return from a project which 

results in asking for greater fund each year (López-Cálix and Melo,2005). 

For example, when a public body is in trouble, it requires additional fund 

without the promise of return. In modern countries, the government has 

become the guarantor for its people, i.e. the government has to pay 

insurance for the unemployed, pensions for the retired, provide medical 

coverage, repair infrastructures damaged in natural disasters, etc. and 

resources available to the government are used to meet the 

abovementioned needs. 

c-Borrowing:  Governments often choose to borrow to improve 

fiscal margin. When choosing between stabilising the budget and 

stabilising the economy, a government, in most cases, chooses to borrow 

fund to meet economic needs (Schick, 2003). The continuous rise in the 

public debt puts extreme pressure on the government regarding future 

financing as with any borrowed fund some interest need to be paid. STG 

(Stability and Growth Pact) is described as one of the key 

macroeconomic policy management tools to be considered (Webber, 

2007). 

d-Economic Performance: Strong economic growth allows 

governments have additional revenues that can be allocated as fiscal 

space. If the expenditure to finance the forces driving growth increases, 

then the scope of budgetary finance becomes limited. It is difficult to 

predict exactly the amount that will be in need to meet necessary 

budgetary expenditure. As Schick mentioned (2003) looking at net 

lending of a government as a percentage of GDP and the size of the 

workforce and its productivity helps to see the big picture about its 

economic performance. 

Madde II. CONCLUSION 

The objective of this paper was to determine whether budgeting for 

fiscal space by finding a balance between greater predictability and 
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reduced volatility is a key challenge for governments. It is without doubt 

that establishing and maintaining this balance is not easy due to many 

players and factors involved, such as well-organised budgetary bodies 

and well-coordinated operations across a fiscal authority.  

Comprehensive, detailed, objective, proper and realistic fiscal 

space assessments are vital to have more accurate budgeting decisions 

based on the notion of sovereign-currency issue.  It is also important the 

fact that the effectiveness of fiscal space by using specific econometric 

tools for decision making rather than based on by political followers 

demands. Technical abilities, power and legitimacy which is beyond 

those of the budget authorities in most countries are required for this. 
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KAMU BANKASI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL 

MOTİVASYON ANALİZİNE MASLOW PENCERESİNDEN 

BAKIŞ; BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI 

An Overview of the Organizational Motivation Analysis of Public Bank 

Employees from the Maslow Window; A Focus Group Study 

 

Hicran Özlem ILGIN1 & Sercan GÜLAY2 & Yarkın ÇELİK3 

GİRİŞ 

Her sektörde olduğu gibi bankacılık sektörünün de kendine ait bir 

örgütsel bir yapısı bulunmaktadır. Bankalarda üst yönetiminin başarısı;  

çalışanların kurum amaçları ve değerlerini benimseyerek, daha fazla çaba 

harcama isteğine yöneltilmesi ile ölçülmektedir. Başarıya ulaşmanın ön 

koşulu, motivasyonu sağlanmış çalışanlardır. 

Motivasyon, bir örgütte bulunan bireylerin davranışlarını etkileyen ve 

yönlendiren bir olgudur (Örtücü ve Kambur, 2008).Türkçe’de güdülenme 

veya isteklendirme kavramlarıyla ifade edilen motivasyon, kişilerin veya 

bireylerin belirli bir amacı gerçekleştirmek için kendi arzu ve istekleri ile 

davranmaları, gerekli çabayı göstermeleri olarak tanımlanmaktadır 

(Koçel, 2011). 

Tutar vd. (2006), motivasyonun sağlanması için gerekli olan üç 

unsuru; 

 Bireylerin davranışta bulunmalarını sağlama, 

 Davranışları yönlendirme ve sürdürme, 

 Gerçekleştirilen davranıştan dolayı mutluluk duyma 

olarak ifade etmiştir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda, motivasyon konusunda bazı teoriler 

geliştirilmiştir. Birincisi, bireylerin kendilerine ait içsel faktörleri göz 

önünde bulunduran Kapsam Teorileridir. Kapsam Teorileri ile ilgili 

yaklaşımlar; Maslow İhtiyaçlar Teorisi, FredickHerzberg Çift Faktör 

Teorisi, David Mc. Cleelland Başarma Teorisi ve ClaytonAlderfer ERG 

Kuramıdır (Koçel, 2011). 

İkincisi de, içsel faktörlerin dışında dışsal faktörlerin de bireylerin 

davranışlarındaki etkisini ifade eden Süreç Teorileri’dir. Lawler-Porter 

Bekleyiş Değer Teorisi, B.F. Skinner Şartlandırma Kuramı, V.H. Vroom 

Bekleyiş Teorisi, Cranny-Smith Basitleştirilmiş Süreç Modeli ve Adams 

Eşitlik Teorisi Süreç Teorileri ile ilgili yaklaşımlardır  (Koçel, 2011). 

                                                           
1Öğr. Gör. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, hoilgin@nku.edu.tr 
2Öğr. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, sgulay@nku.edu.tr 
3Öğr. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, ycelik@nku.edu.tr 
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İnsan güdüleri üzerine çalışmalarıyla bilinen Abraham Maslow, insan 

güdülerinin hayvan güdülerinden farklı noktaları olduğunu 

gözlemlemiştir. Yaptığı çalışmalarla insan güdüleri piramidini 

oluşturmuştur (Cüceloğlu, 1993). Maslow ihtiyaçlar piramidinin temel 

düzeyinden üst düzeyine kadar olan insan ihtiyaçları aşağıdaki gibidir 

(“Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi’’, 2018): 

 Biyolojik ve Fizyolojik İhtiyaçlar: Yeme-içme,su, 

barınma, cinsellik, uyku. 

 Güvenlik İhtiyaçları: Korunma, yaşam düzeni, kişisel 

emniyet, hukuk, istikrar, korkusuzluk. 

 Sevgi ve Ait Olma İhtiyaçları: Arkadaşlık, samimiyet, 

güven ve kabul, sevgi ve ilgi alışverişi, bağlanma, bir 

gruba ait olma. 

 Saygı İhtiyacı: Abraham Maslow bu güdüyü iki 

kategoriye ayırmıştır: (1) kendine olan saygı, başarı, 

ustalık ve (2) başkaları tarafından saygı görme arzusu, 

prestij, mevki sahibi olma.  

 Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı: Kişisel potansiyelini 

fark etmek, kişisel tatmin, kişisel gelişim için çabalamak. 

 

Maslow’ a göre temel düzeydeki ihtiyaçlar karşılanmadan, kişiler üst 

düzeydeki güdülerden etkilenmemektedir. Yani, bireyler alt düzeydeki 

güdülerinin sağlanmasıyla, üst düzeydeki güdülere hazır hale gelmektedir 

(Cüceloğlu, 1993).  

1. Türkiye Bankacılık Sistemi 

Bankacılık ve finansal sistemlerin kuruluş amaçları her ülkede 

farklılık göstermektedir. Bankacılık sisteminin geniş bir yapıya sahip 

olması, çeşitli sermaye yapılarının bulunmasını da beraberinde 

getirmektedir.  

Bankalar, tasarruf sahiplerinden mevduat toplayarak; bu mevduatları 

çeşitli fon işlemlerinde kullanarak maksimum verimlilik elde etmek 

amacıyla kamu ya da özel sermaye ile kurulmuş ticari kuruluşlar olarak 

tanımlanmaktadır (Güney, 2014).  

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na göre; kendi adına ve hesabına 

mevduat sağlamak ve kredi kullandırmak amacıyla faaliyet gösteren 

kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki 

şubeleri, mevduat (ticaret) bankası olarak tanımlamaktadır (Bankacılık 

Kanunu, 2005). Mevduat (ticaret) bankaları da kendi içinde 3’e 

ayrılmaktadır. Bunlar: 

 Devlet (Kamu) Sermayeli Bankalar: Banka 

sermayesinin büyük bir kısmı veya tamamının kamuya ait 
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olduğu ve işletme yetkisini de elinde bulunduran 

bankalardır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. , Türkiye Halk 

Bankası A.Ş. , Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.  kamu 

bankalarıdır. 

 Özel Sermayeli Bankalar: Banka sermayesinin büyük 

bir kısmının özel kişi veya kişilerin elinde bulundurduğu 

bankalardır. Adabank A.Ş. , Akbank A.Ş. , Şekerbank 

A.Ş.  , Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye İş 

Bankası A.Ş. , Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. özel 

sermayeli bankalardır. 

 Yabancı Sermayeli Bankalar: Kuruluş ve yönetim 

merkezlerinin genellikle yurt dışında olduğu, 

sermayesinin tamamının yabancı uyruklu kişi veya 

yabancı kuruluşlara ait olan bankalardır. HSBC Bank 

A.Ş. , ING Bank A.Ş. , Odea Bank A.Ş., QNB 

Finansbank A.Ş. yabancı sermayeli bankalardır. 

Türkiye Bankalar Birliği’nin 2018 Haziran ayında yayınlamış olduğu 

raporda Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat (ticaret) bankalarının şube 

sayıları ve çalışan sayıları aşağıdaki gibidir; 

Tablo 1: Mevduat Bankalarının Şube Sayısı ve Çalışan Sayısı 

 

 

Şube Sayısı Çalışan Sayısı 

2018 Haziran 2018 Haziran 

Mevduat Bankaları   

Kamu Sermayeli 

Bankalar 

3.715 59.961 

Özel Sermayeli 

Bankalar 4.015 73.553 

Yabancı Sermayeli 

Bankalar 2.752 54.829 

Toplam 10.482 188.343 

Kaynak: TBB, 2018 

 

2. Örgütsel Motivasyon ve Bankacılık 

Ekonomik, sosyal, kültürel, dinsel ve siyasal amaçların 

gerçekleştirilmesi için bireylerin işbirliği yaparak oluşturdukları sisteme 

örgüt denmektedir (Genç, 2007). Örgütlerde en önemli unsuru olan 
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insanın; verimli bir biçimde çalışabilmesi, yaptığı işten tatmin olması için 

uygun ve etkili bir motivasyon sistemi oluşturulmalıdır. Bu noktada 

örgütsel motivasyon kavramı ön plana çıkmaktadır. 

Örgütsel motivasyon, bireylerin örgüt için çalışmalarını başlatan ve 

çalışmaların devamını sağlayan etkiler toplamı olarak ifade edilmektedir 

(Bursalıoğlu, 2008). Yüksel’e (2008) göre örgütsel motivasyon, 

çalışanların isteklendirilmesi ve örgüt içinde verimli olabilmeleri için 

bireysel ihtiyaçlarının en iyi şekilde sağlanacağına inandırma sürecidir. 

Bu süreçte bireylerin ihtiyaçları belirlenerek, örgütsel amaçlar 

doğrultusunda bireyler motive edilmelidir (Aşan,2001). Bireylerin 

motivasyonu; sağlanan maddi ve manevi kazançların, bireysel 

ihtiyaçlarını karşılaması ile doğru orantılıdır (Fındıkçı, 2000). 

Örgütlerde motivasyon uygulamaları ile çalışanların amaçları ve örgüt 

amaçlarının uyumlaştırılması hedeflenmektedir. Böylece hem çalışanlar 

hem de örgüt için fayda sağlanmaktadır. Bu süreçte çalışanların 

motivasyonu için farklı özendirici faktörler kullanılmaktadır (Örücü ve 

Kambur, 2005).  Çünkü çalışanların kendi amaçlarına ulaşmak istemesi 

doğaldır. Ancak örgütsel amaçlara motive olması ise yapaydır. 

Yöneticiler bu durumda çalışanlarının motivasyonlarını sağlamak için 

gereken çalışma ortamını ve örgüt bilincini yaratmak zorundadır 

(Başaran, 2000). 

Bankaların kar amacı güden işletmeler olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, müşteri ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Bu noktada 

banka çalışanlarının kalitesi, bilgisi ve kurum kültürünü benimsemeleri 

banka karlılığını olumlu yönde etkilemektedir.  Bankacılık sektöründe 

örgütsel motivasyon uygulamaları, bankaların insan kaynakları yönetimi 

tarafından sağlanmaktadır. Banka şubelerinde çalışma ortamlarının 

iyileştirilmesi ve çalışanların görevde yükselme yollarının tam ve belirgin 

bir biçimde belirlenmesi insan kaynakları yönetiminin önceliklerindendir.  

Örgütsel motivasyon uygulamaları bankalarda iki şekilde ele 

alınmaktadır. Birincisi, genel müdürlük kararlarının ve insan kaynakları 

stratejilerinin uygulanması ile banka genelinde sağlanan çalışan 

motivasyonu ve bağlılığıdır. İkincisi ise şube veya birimlerde çalışanların 

performanslarını etkileyen motivasyon uygulamalarıdır. Yapılan 

araştırmalarda bankaların motivasyon yönetimi ve çalışan motivasyonları 

ile ilgili faaliyetler düzenledikleri görülmektedir. Bu faaliyetler, insan 

kaynakları uygulamaları ile birlikte tüm bankalarda birim veya şube 

yöneticilerinin çalışanların iş veya kişisel sorunları ile yakından 

ilgilenmesi, maddi ödüllendirme (performansa dayalı ek gelir) ve manevi 

ödüllendirme (başarılı personeli onurlandırma) olarak sıralanmaktadır. 

Ayrıca sosyal alanlarda gezilerin düzenlenmesi, yemekler, grup 

etkinlikleri, birimler arası turnuva düzenleme, sanatsal faaliyetler ve hobi 
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veya mesleki kurslara katılımın sağlanması gibi aktivitelerle örgütsel 

motivasyonun arttırılması amaçlanmaktadır (Koçak ve Erdoğan, 2011). 

3. Araştırma Yöntemi Üzerine 

Odak Grup çalışmasının, temel çıkış noktası temel psikoloji, sosyal 

psikoloji ve iletişim teorileridir. Eylem araştırmalarında sıklıkla 

kullanılan nitel bir veri toplama tekniğidir. Sosyal bilimlerde birebir 

görüşmeler ve anketler için temel dayanak oluşturan bu yöntem, aslında 

en sistematik veri toplama yöntemlerinden biri olarak kayıt altındadır 

(Kitzinger, 1995). Bu çalışmada örgütsel motivasyon ölçümü amacı ile 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi temel dayanak alınarak ölçütler 

üzerinden sorular hazırlanmış ve bankacılık sektörüne uygun hale 

getirilerek sorular detaylandırılmıştır. Bu bağlamda odak grup görüşmesi 

gerçekleştirilecek olan 6 kişilik örneklem grubu kamu bankalarında en az 

2 yıldır çalışanlardan oluşan bir nitelikte oluşturulmuştur.  

Odak grup katılımcılarının tümünün katılacağı bir gün ve saat 

belirlenerek görüşme için önceden hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Buna 

göre görüşmenin yapılacağı mekân önceden tüm odak grup katılımcıların 

birbirini görebileceği biçimde planlanarak oturma düzeni hazırlıkları 

gerçekleşmiştir. Ses kayıt için dijital ses kayıt edici görüşme başlamadan 

önce test edilmiştir. Görüşme toplam olarak 47 dakika 37 saniye 

sürmüştür.  

4. Araştırmanın Bulguları 

Odak grup katılımcılarının demografik durumlarının belirtildiği tablo 

aşağıdadır. Buna göre katılımcıların yaş aralığı 25-35’tir. Katılımcıların 

4’ü erkek 2’si kadındır. Maaş aralıkları 2500.tl-5500.tl aralığında değişen 

değerlere sahiptir. Katılımcıların bankalarında çalışma süreleri 2 ila 10 yıl 

arasında değişmektedir.  

  Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcı 

Kodu 

Cinsiyet Yaş Maaş 

Aralığı 

Kurumdaki 

Çalışma 

Süresi 

K1 Erkek 24 3500-3999 2 

K2 Erkek 35 3000-3499 10 

K3 Erkek 33 5000-5499 9 

K4 Erkek 33 3500-3999 7 

K5 Kadın 25 2500-2999 5 

K6 Kadın 30 2500-2999 5 
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Yukarıda demografik nitelikleri açıklanan katılımcıların sorulara 

verdikleri yanıtlar aşağıdaki biçimde önce tablo ile aktarılacak tablonun 

hemen altında katılımcıların söylemleri ile sonuçlar desteklenecek ve 

yorumlanacaktır. 

Tablo 3: Fizyolojik İhtiyaçlar 

Bankanızın ücret politikasını çalışma koşullarınız ile karşılaştırdığınızda nasıl 

buluyorsunuz? 

Cevap Frekans Yüzde 

Yeterli 6 %100 

Yetersiz 0 %0 

 

Fiziki koşullara ilişkin K3 kodlu katılımcı; “Bankacılığı seçme 

sebebim zaten budur. Koşulların temiz olması saygın olması cezp edici 

yanlarından biridir benim için…. Güzel giyinmek, bakımlı olmak, takım 

elbise giymek benim için bankacılığı tercih etme nedenidir fiziksel 

koşullar…”biçiminde fikrini dile getirmiştir. 

K4 kodlu katılımcı “Daha öncesinde bankanın fiziksel ortamı 

sandalyelerinden tutun, renklere kadar kötüydü. Özel sektörün etkisini 

artırması ile bankalar da değişim sürecine girdi. Şimdi daha modernleşti. 

Daha önce müşteri yukarıda çalışan bankonun ardında aşağıda idi. 

Şimdiki düzenlemeler ile bankacı daha üst konumda müşteri daha aşağı 

konumda… O bile farklılık yaratıyor bence…”biçimde kayıt altına 

alınmıştır. 

Çalışma saatlerine ilişkin K3 kodlu katılımcı; “Eskiden beri bir 

anlayış vardı. Bankacılar 20.00’den önce çıkmaz diye ama yeni uygulama 

ile saat 19.00’lara doğru indiği için zor gelmiyor ve işler de bitiyor 

zaten.” ifadelerini kullanmıştır. 

K1 kodlu katılımcı; “Belirtilen mesai saati bitimi ile mesainin 

gerçekte bittiği saat arasında bir süre var. Ama bu durum beni demotive 

etmiyor çünkü buna alışıyor insan, aslında ek bir ücret de almıyoruz ama 

sıkıntı olmuyor.”  biçiminde çalışma saatlerine ilişkin fikrini dile 

getirmiştir. 

Alınan yanıtlardan kamu bankası çalışanlarının bankaların fiziki 

çalışma koşullarının bu mesleği tercih etmek için geçerli bir neden 

olduğu fikir beliği içinde dile getirilmiştir. Diğer yandan uzun çalışma 

saatleri de bankacılık mesleğinin bir gereği olarak görülerek çalışanlar 

tarafından bir de-motivasyon nedeni olarak görülmemektedir. Sonuç 
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olarak söylenebilir ki katılımcılar fizyolojik ihtiyaçlarının bankaları 

tarafından karşılandığını düşünmektedir.  

 

Tablo 4: Güvenlik İhtiyaçları 

Bankanızın size sağladığı sigorta ve sağlık hizmetlerini ve iş güvencesini 

değerlendirdiğinizde kendinizi güvende hissettiğinizi söyleyebilir misiniz? 

Cevap Frekans Yüzde 

Evet 6 %100 

Hayır 0 %0 

 

K3 kodlu katılımcı; “Biz bankamız çalışanları olarak özel bir sandığa 

bağlıyız. O sandığın kapatılması demek bankanın personelinin işten 

ayrılmasıdır yarısının yani… Sigorta güvencesi bankanın tercih 

edilmesinin ana nedenidir. Özel hastaneye gidip beş kuruş ödemeden 

ameliyatı olabilir. Maaş olarak sektörle aynı ortalamalardadır. Ama 

sadece bu sağlık güvencesi yönünden çoğu çalışma arkadaşı bankada 

duruyordur.” şeklinde bankanın sağladığı sağlık sigortası güvencesinin 

çalışanlar için önemini dile getirmiştir.  

K6 kodlu katılımcı; “Sigortadan çalışmayan aile bireylerimiz de 

çocuklarımız de yaralanabiliyor.” sözleriyle sigortanın çalışma 

motivasyonunu etkilediğini dile getirmiştir.  

K1 kodlu katılımcı verilen sigorta güvencesine bir eleştiri dile 

getirerek; “Diş sağlığı hizmetlerinde birden fazla dolgu yaptırıyorsanız 

bir proforma fatura doldurtmanız gerekiyor. Onu birime sunmanız 

gerekiyor, diyelim ki 5.000 tl biz bunun şu kadarını karşılıyoruz vs. gibi 

bir bekleme süreci oluyor. Bazen tamamı ödenmiyor bazen ödeniyor. 

Keşke bu süreçler de olmasa çok daha iyi olur. İş yoğunluğunda zaman 

kaybı…” biçiminde fikrini dile getirmiştir.  

İş güvencesine ilişkin kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda K6 

kodlu katılımcı; “Kolay kolay işte çıkarılma olmuyor ben zaten bu yüzden 

tercih ettim bankamı…” biçiminde cevabını dile getirmiştir. 

K3 kodlu katılımcı ise; “Yüz kızartıcı bir suç işlemediğin sürece kimse 

seni işten atamaz. En kötü ihtimalle sizi gözden çıkarmışlardır 

uzaklaştırmak isterler,  Van’ın bilmem ne şubesine tayininizi çıkarırlar 

veya pasif işlere pasif konumlara gönderirler.”biçiminde iş güvencesinin 

olduğunu hissettiğini dile getirmiştir. 
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K5 kodlu katılımcı; “Özel hastanede muayene olabiliyor olmamıza 

çok sıcak bakıyoruz, devlet hastanelerinde zaman kaybetmiyoruz bu 

imkân sayesinde…” yanıtını vermiştir. 

Katılımcıların güvenlik ihtiyaçlarının ne ölçüde karşılandığının ortaya 

çıkarılmasının amaçlandığı bu soruda katılımcıların tamamının kendini iş 

güvencesinde hissettiği ve sağlık sigortalarının bankaları tarafından 

desteklenmesinin örgütsel motivasyonlarını artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Uygulamaların geliştirilerek daha yaygın hale 

getirilebileceğini ve uygulamaların daha kolay hale getirilebileceği 

noktasında fikir birliği dile getirmişlerdir. 

Tablo 5: Sosyal İhtiyaçlar 

Bankanızın çalışanlar ve bölümler arası iletişim ve yardımlaşma konusunda 

sizi tatmin ettiğini söyleyebilir misiniz? 

Cevap Frekans Yüzde 

Evet 0 %0 

Hayır 6 %100 

 

K5 kodlu katılımcı; “Bankalarda birimler arasında ve kişiler 

arasında çatışma var. Biri hedef için diğeri denetim için çalışıyor mesela 

bu çatışmaya neden oluyor. Biz müşteri ile birebir temas halinde 

olduğumuz için zaman zaman duygusal karar verebiliyoruz ama bölgede 

çalışanlar bir işleme sadece evrak olarak bakıyor ve red edebiliyor bu 

durumda ister istemez bölge ve bizim aramızda çatışmalar yaşanıyor.” 

biçiminde fikrini kısaca dile getirmiştir.  

K4 kodlu katılımcı; “Bireysel hedef çatışmaları, müşteri kavgaları 

mutlaka gün içinde çatışma yaşanmasına neden oluyor.” biçiminde 

durumu dile getirmiştir. 

K2 kodlu katılımcı; “Şube ile bölge arasında iletişimi Şube Müdürü 

iyi gözlemleyerek çatışmaları yönetebilir aslında… Doğru bir yönetici ya 

da yönetim ile aslında bu çatışmalar ortadan kaldırılabilir.” sözleriyle 

kayıt altına alınmıştır.  

Katılımcıların ortak olarak şube içi birimler arası çatışma ve bankanın 

şubesi ve bölge arasındaki çatışmalar nedeniyle zaman zaman 

motivasyonlarının düştüğünü ancak iyi bir yönetim anlayışı ile bu 

problemlerin aşılabilir olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Tablo 6: Saygı İhtiyacı 

Bankanızın performans değerlendirme, terfi sistemi, takdir edilme gibi 

değerlendirme ölçütlerini nasıl buluyorsunuz? 

Cevap Frekans Yüzde 

İyi 0 %0 

Kötü 6 %100 

 

K2 kodlu katılımcı; “Terfi sistemi bizde her yıl uygulanan unvanda 

yükselme sınavı ile oluyor. Bu sene bir baraj var bir de bu sene kendi 

alanındaki arkadaşlarla belli bir kota koydular. Mesela bizde iki bin 

küsür kişi var ilk %20’nin içine girmemiz lazım, 70 aldıktan sonra… O 

biraz de-moralize etti, sınava hiç çalışmayan hazırlanmayan bir sürü 

arkadaşım oldu. Zor bir yarışın içine soktukları için olmaz diye…Yoksa 

üstünün seni takdir etmesi güzel bir şey.. Edilmemesi de de-moralize eden 

bir şey özellikle şubede… Herkes terfi sistemi önemli bence…” biçiminde 

terfi sistemlerinin çalışma motivasyonları üzerindeki önemli etkisini dile 

getirmiştir.  

K3 kodlu katılımcı ise; “ Bu bahsi geçen sınavlarda daha önce 60-70 

almak yetiyordu. Şimdi ise 70 almak yetmiyor, 70 alan 100 kişiden sadece 

20’si terfi alıyor. Bir önceki yıllara göre bakıldığında 50-60 puan ile 

yönetmen olanlar şimdi seni rahatsız etmeye başlıyor.” biçiminde yeni 

terfi sistemindeki zorlukları ve kendi motivasyonunu ne ölçüde 

etkilediğini ifade etmiştir. 

K4 kodlu katılımcı; “Bizde sistem değişmedi ama piyasa koşulları 

nedeniyle soruları çok zorlaştırdılar kimse geçerli puanları alamadığı 

için kimse yükselemiyor. Dolayısıyla kimse sınavlara bile hazırlanmıyor. 

Bizde yetkinlik diye bir şey çıkardılar müşteriye nasıl davrandığımız vs 

bunu etkiliyor, bu puanı müdür veriyor bu benim terfiimi etkiliyor.” 

sözleriyle şu anki terfi sisteminin kendi bankalarında bir motivasyon aracı 

olamayacağını dile getirmiştir.  

Katılımcıların her birinin bankasında bu terfi sistemlerinin var 

olduğunu ancak katılımcılar için tatmin edici olmadığı diğer deyişle 

motive edici olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Terfi sistemlerinin içinde 

bulunulan ekonomik konjonktürün de etkisi ile hem şartlarının 

ağırlaştırılması hem de banka yönetimlerinin sıklıkla bu performans 

değerlendirme ölçüt ve sistemlerini değiştirmesi katılımcılar üzerinde 

olumsuz etki oluşturmaktadır denebilir. Diğer yandan aslında sistemin 

koşullarının daha iyileştirilmesi durumunda elde edilecek terfiinin aslında 

maddi açıdan katılımcıları tatmin edeceği de kayıt altına alınmıştır.  
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Tablo 7: Kendini Gerçekleştirme 

Bankanız kariyeriniz için gerekli olan öğrenme/gelişme imkanlarını sağlıyor 

mu? 

Cevap Frekans Yüzde 

Evet 0 %0 

Hayır 6 %100 

 

K3 kodlu katılımcı; “Göreve ilk başladığınız yıllarda daha çok 

eğitimlere katılıyorsunuz. Daha sonra zamanla azalıyor. İlerleyen 

zamanda bilgisayar başından alınan eğitimlere döndü ama onları çok 

faydasız buluyorum. Sadece zamanı dolsun diye uyguluyorum. İlgi 

olmuyor uzaktan eğitimlere…” biçiminde fikrini dile getirmiştir. 

K5 kodlu katılımcı; “Bizde artık eğitimler yerinde yapılmaya 

çalışılıyor yani çalışanı şubeden uzaklaştırarak gerçekleşecek eğitimler 

yerine yerinde eğitim tercih ediliyor artık.” biçiminde konuya katılmıştır.  

K4 kodlu katılımcı; “Yöneticilerin verdiği yetkinlik puanlarına işaret 

ederek, düşük verdiği yetkinlik puanlı çalışanı eğitime gönderiyor 

Müdür…” demiştir. Bu noktada eğitimin bir çeşit cezalandırma aracı 

olarak da kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Diğer yandan K1 kodlu katılımcı; “Eğitimin bana faydalı olduğunu 

görmüyorum ben… Çalıştığım bölümden çok alakasız eğitimlere 

gidiyorum bazen… İki gün eğitim çıkıyor mecbur gidiyorum, işi 

başkasına devrediyorum. Döndüğümde işler daha çok yığılıyor. Bu da 

benim performansımı olumsuz yönde etkiliyor. ” sözleriyle fikrini dile 

getirmiştir.  

K2 kodlu katılımcı ise; “Bazı bizim için önemli teknik konularda 

eğitim verilmeli… Mesela dış ticaret… Daha işimizle ilgili olan eğitimler 

olmalı hatta fazla fazla olmalı. Verilen eğitim bir işe yaramalı. Eğitimi 

veren kişinin de bu konularda tecrübesi olmalı, dolu olmalı.” biçiminde 

verilen eğitimlerin kalitesini artırıcı önlemlerin alınmasına ilişkin fikrini 

dile getirmiştir. 

Katılımcıların “Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları”nın karşılanıp 

karşılanmadığının araştırıldığı bu çatı altında katılımcıların verilen 

eğitimlere ilişkin olumlu görüş bildirmediği kayıt altına alınmıştır. 

Merkez ve şube arasında yaşanan kopukluklar ve bilgi eksiklikleri verilen 

eğitimlerin iş yerinde uygulanabilirliği noktasında verimli değildir 
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noktası kayıt altına alınmıştır. Tüm katılımcılar verilen eğitimlerin 

kalitesinin artırılması konusunda fikri birliği içindedirler.  

SONUÇ 

Katılımcılar fizyolojik ihtiyaçlarının bankaları tarafından 

karşılandığını düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların tamamının kendini iş 

güvencesinde hissettiği ve sağlık sigortalarının bankaları tarafından 

desteklenmesinin örgütsel motivasyonlarını artırdığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Üçüncü basamakta katılımcıların sosyal ihtiyaçlarının 

çalıştıkları banka tarafından ne kadar karşılandığının araştırıldığı soruda 

katılımcılar şube içi birimler arası çatışma ve bankanın şubesi ve bölge 

arasındaki çatışmalar nedeniyle motivasyonlarını kaybettikleri ancak iyi 

bir yönetici ile tüm çatışmaların ortadan kaldırılabileceğini düşündükleri 

kayıt altına alınmıştır. Katılımcıların saygı ihtiyaçları noktasında ise 

bankalarında uygulanan terfi sistemlerinin koşullarının son dönemde 

ağırlaşmış olmasının sonucu ile tüm katılımcıların motivasyonlarının 

düşük olduğu kayıt altına alınmıştır. Katılımcıların kendini 

Gerçekleştirme kategorisinde banka tarafında verilen eğitimlerin işlerini 

destekler nitelikte olmadığı hatta bazı bankalarda eğitime göndermenin 

bir cezalandırma aracı olarak kullanıldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu 

bağlamda söylenmelidir ki; kamu bankası çalışanları fizyolojik, güvenlik 

ihtiyaçlarının karşılanması noktasında kurumlarından memnuniyet dile 

getirirken, sosyal, saygı ve kendine gerçekleştirme ihtiyaçları noktasında 

bankalarının yönetim anlayışını değiştirmeleri gerekliliğinin dile 

getirildiği kaydedilmiştir.  
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TÜKETİCİ BİLİNCİ KAVRAMININ CİNSİYETE GÖRE 

FARKLILAŞMASI 

 

 Dr. Öğretim Üyesi Fikret YAMAN 
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1.Giriş 

İhtiyaçları tatmin etme süreci olarak tanımlanan tüketim; bir 

psikolojik tatmin, çevre ve dış dünya ile iletişim kurmada bir araç olarak 

tüketicilerin davranışlarını belirleyen bir kavram haline gelmiştir. 

Tüketicilerin tüketim alışkanlıkları sonucunda ürünler, bir iletişim aracı 

olarak değerlendirilmekte, çevrelerine kim oldukları, nasıl düşündükleri, 

hangi tutum ve değerlere sahip oldukları hakkında bilgi vermektedir 

(Koç, 2013: 34). Tüketim; mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek amacıyla nihai olarak kullanılmasıdır. İşletmelerin hepsi 

nihai amaç olarak tüketimi belirlemektedir (Durmaz, 2011: 1). 

Farklı kaynaklarda tüketici tanımı farklı şekillerde yapılmıştır. En 

yaygın tanımıyla tüketici; iktisadi mal ve hizmetleri belli bir bedel 

karşılığında satın alan ya da satın alma kapasitesi bulunan kişidir. Diğer 

bir tanıma göre tüketici; bir mal veya hizmeti şahsi olarak ya da ailesinin 

ihtiyacını karşılamak amacıyla satın alan nihai kişiye verilen addır. 

Kotler’e göre ise tüketici; iş amacı dışında kişisel kullanım için bireyler 

ve aileler tarafından mal ve hizmet satın alan kişidir (Bilge ve Göksu, 

2011: 55). 

Tüketiciler arasındaki farklar karar verme noktasında önemli değildir 

ancak tüketicilerin ne kadar başarılı plan yaptıkları ve planları dahilinde 

kararlarını ne kadar iyi yürüttükleri önemlidir. Bazı tüketiciler o kadar 

dikkatlidir ki planları neredeyse bir strateji gibidir. Bununla birlikte, bu 

karar planlamasının çoğu tüketici için geçerli bir özellik olmadığını 

söylemek doğru olacaktır. Tüketiciler genelde çok az sayıda, düzensiz 

veya hatalı planlama yaparlar. Bu tüketiciler zayıf pazarlamacı olarak 

tanımladığımız tüketicilerdir. Tüketiciler belki de çoğunlukla 

karşılaştıkları problemlere yeteri kadar önem vermeme konusunda en 

hatalı taraftır. Buradaki önemli nokta tüketicilerin plan yaparken bir efor 

harcadığı ve çoğu tüketicinin zamanının büyük çoğunluğunda bir tür satın 
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alma planlaması yaptığıdır. Bu karar planlaması fonksiyonelliği devam 

ettirmek için asgari gerekliliktir.(Walters ve Bergiel, 1989: 331). 

Tüketiciler neye ihtiyaç duyduklarını ya da ne istediklerini her zaman 

bilemez ya da açıklayamazlar. Bunun nedeni o istek ve ihtiyaçları 

karşılayacak mal ve hizmetlerin uygun olup olmadığı karmaşasıdır. Bu 

sebeple işletmeler için tüketici tercihlerini araştırmak giderek önem 

kazanmaktadır. Bunu araştıran işletmeler kendi pazarladıkları ürünü 

tüketicinin tercih etmesini sağlamak amacıyla farklı yöntemlere 

başvurmaktadırlar. Fakat tüketicinin bir ürünü diğerine tercih etmesini 

anlamak oldukça zordur. Çünkü pazarlama paydaşları içerisinde tüketici 

kavramı en zor ve karmaşık olan bir kavramdır. Bu insan davranışlarını 

ölçme ve değerlendirmede bir zorluğun olması ve insan davranışlarını 

etkileyen iç ve dış faktörlerin olması sebebiyledir. Tüketici davranışları; 

kişilerin, grupların ya da örgütlerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak, 

deneyimler, fikirler, ürünü seçebilme, satın alıp kullanma ve kullanım 

sonrası elden çıkarılmasını içeren davranışlar sürecidir (Demir ve Kozak, 

2013: 6). 

Amerikan Pazarlama Derneği’nin yaptığı tanıma göre tüketici 

davranışı, insanoğlunun yaşam tarzında değişim meydana getirme yolu 

ile bilişsel etkileşimi, davranışı ve çevresel olaylar arasında gerçekleşen 

etkileşimdir. Bu tanımda en az üç önemli fikir mevcuttur. Bunlar, tüketici 

davranışının dinamik olduğu fikridir. Yani tüketici davranışı ile biliş, 

davranış ve çevresel olaylar arasında etkileşim vardır. Bu da içerisinde 

değişimi barındırır (Peter ve Olson, 1990: 6). 

Tüketici davranışı; tüketicinin ekonomik mal ve hizmetleri satın alma 

ve kullanmadaki tercihleri ve bu süreçte devam eden faaliyetler 

bütünüdür. Bu faaliyetler; zihinsel, duygusal ve fiziksel niteliklerde 

olabilir. tüketicinin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketim 

için nasıl kullandığını incelemek tüketici davranışının 

konusudur(Odabaşı, 1996: 8). 

Tüketicilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, satın alma davranışı 

önem arzetmektedir. Tüketici davranışı; mal, hizmet ve fikirlerin 

isteklendirme çabaları, alım ve değişim sürecini elde etme olarak 

tanımlanır(Durmaz, 2011: 34). 

Tüketim ve satın alma kavramları; hane halkı tüketiminin analiz 

edilmesinde önemli olmasına rağmen, genelde tüketici davranışı 

analizlerinde bunun önemi yeni yeni anlaşılmaya başlamıştır. Hane halkı 

tüketimi iki sebepten dolayı önem taşır. Bunlardan birincisi; ürünlerin 

çoğu hanehalkının üyeleri tarafından satın alınır. İkincisi ise, satın alma 

hanehalkından biri tarafından yapılsa da satın almayı gerçekleştiren birey 

hanehalkından etkilenir (Engel v.d., 1990: 170). 
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Kültürün geniş ve yaygın yapısı sebebiyle kültür analizi genel 

itibariyle tüm toplumun karakteristiğini detaylı incelemeyi gerektirir. 

İncelemeye dil, bilgi, hukuk, din, yeme-içme alışkanlıkları, müzik, sanat, 

teknoloji, çalışma biçimleri, ürün ve diğer eserler gibi topluma kendine 

has özelliklerini veren faktörler de dahildir. Bir bakıma, kültür bir 

toplumun kişiliğidir. Bu sebeple, kültürün sınırlarını belirlemek kolay 

değildir. Bu sebeple bizim amacımız, kültürün tüketici davranışı 

üzerindeki etkisini anlamaktır. Biz kültürü, belirli bir toplumun üyelerinin 

tüketici davranışlarına direkt hizmet eden önceden öğrenilmiş inançlar, 

değerler ve alışkanlıklar toplamı olarak tanımlamaktayız. (Schiffman ve 

Kanuk, 1994: 409). 

Tüketim araştırmacıları, tüketicilerin satın alma kararları ve satın alma 

davranışları ile tüketici davranışlarını belirleyen faktörler üzerinde 

önemle durmaktadırlar. Tüketimin anlaşılması, tüketicilerin diğer 

davranışlarının analiz edilmesini ve işletmelerin yeni yatırımlar 

yapabilmesini sağlar. Böylece diğer bilim dallarına da katkı sağlanmış 

olur (Özdemir v.d., 2016: 1).   

Tüketici davranışı hangi mal ve hizmetlerin; kimden, ne zaman, 

nerede, nasıl satın alınıp alınmayacağına yönelik olarak bireylerin 

kararlarına ait olan bir süreçtir. Yapısal olarak tüketici davranışının temel 

özellikleri şunlardır(Bilge ve Göksu, 2010: 53-54); 

 Bir insan davranışıdır ve insanların davranışlarını etkileyen 

davranışların tümü tüketici davranışını da etkilemektedir. 

 Tüketici davranışında disiplinler arası ilişki söz konusudur. 

 Uygulama ön plandadır. 

 Bir eylem ya da olay üzerine değil, sürece odaklanır. 

 Tüketicilerin mal va hizmet satın almadaki sorunlara çözüm 

getirdiği için amaç odaklıdır. 

 Satın alma ve satın alma sonrası özelliklerini etkileyen 

değişkenlerle ilgilidir. 

Satın alma davranışı tüm bireysel tüketiciler için değişen kişisel ve 

psikolojik özelliklerden güçlü bir şekilde etkilenir. Tüketici karar verme 

sürecini etkileyen bu değişkenlerin/özelliklerin en önemlilerinden bazıları 

algı, hafıza, ihtiyaç ve tutumdur. Dolayısıyla bunlar, demografik ve 

yaşam tarzı değişkenleri gibi kişisel tüketici özelliklerinden etkilenir. 

Sosyal etkiler ise kültür, alt kültür, sosyal sınıf, referans grupları ve aile 

olarak sınıflandırılabilir. Bu beş kategori, tüketici davranışı üzerindeki 

geniş etkisinden tüketicinin belirli bir markaya yönelik tercihini direkt 
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olarak etkileyen daha spesifik tüketim davranışına kadar tümüyle sosyal 

etki hiyerarşisini temsil eder. (Boyd ve Walker, 1990: 141). 

Tüketiciler her gün pek çok satın alma kararı verirler. Çoğu büyük 

şirket, tüketici satın alma kararını tüketicilerin ne satın aldığı, nerede 

satın aldığı, nasıl ve hangi fiyata satın aldığı, ne zaman ve niçin satın 

aldığı sorularını cevaplamak için detaylı araştırmalar yapar. Ancak 

tüketici satın alma davranışının sebeplerini öğrenmek çok kolay değildir 

ki cevap tüketicinin zihninin derinliklerinde saklıdır. Pazarlamacı, 

uyarıcının tüketicinin iki kısımdan oluşan kara kutusu içerisinde nasıl 

tepkiye dönüştüğünü anlamak ister. Birincisi, tüketicinin karakteristiği, 

onun uyarıcıyı nasıl algıladığı ve uyarıcıya nasıl tepki verdiğini etkiler. 

İkincisi, tüketicinin karar süreci kendi davranışını etkiler. (Kotler ve 

Armstrong, 2001: 172). 

Tüketici davranışlarını incelerken dört tüketici veri kategorisi 

önemlidir. Tüketicilere ait önemli bilgiler içeren bu sınıflandırma 

aşağıdaki soruları ele alır (Francese, 1990: 40). 

 Demografik unsurlar - Tüketiciler kim ? 

 Psikografik unsurlar - Tüketiciler ne istiyorlar ? 

 Medya Tercihi unsuru - Tüketicilere nereden ulaşılabilir ? 

 Satın Alma Davranışı unsuru - Tüketiciler ne satın alırlar ?   

Tüketici davranışı araştırmalarındaki en yaygın ve etkili varsayım 

satın almanın bir karar süreci ile başladığıdır. Bu süreç modelini ortaya 

atan yazarlar çok değişik terminolojiler kullanmışlardır. Ama hepsinin 

ortak karar kıldığı iki konu vardır. Bunlar; 1- iki veya daha fazla sayıda 

etkinin var olması ve bu nedenle çeşitli tercihlerin ortaya çıkması, 2- bu 

tercihlerin değerlendirilmesi sürecidir (Engel vd, 1990: 89). 

2.Tüketici Bilinci 

Tüketicilerinin satın alma davranışlarının çoğu refleksseldir. 

Tüketiciler, almayı planladıkları ürünler ya da markalar yerine başka ürün 

ya da markaları alışveriş merkezlerinde daha fazla göze çarpmalarından, 

paketlerinin daha hoşa gitmelerinden dolayı plansız ve ani oluşan bir 

dürtüyle satın alabilirler. Buna atıl güdüler adı verilmektedir. Bunun 

aksine bilinçli güdüler ise; satın alınan ürün ve markanın niçin alındığının 

farkında olunması ile sahip olunan güdülerdir (Koç, 2013: 232). 

Bilinçli tüketici olmanın belki de en önemli koşulu tüketicinin sahip 

olduğu hakkı bilmesidir. Evrensel olarak kabul görmüş dokuz tüketici 

hakkı mevcuttur. Bunlar; beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçların 

giderilmesi hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, 

örgütlenme hakkı, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı, eğitilme hakkı, 

seçme hakkı, zararların karşılanması hakkı, ekonomik çıkarların 
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korunması hakkı ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıdır (Durmaz, 2011: 

28-32). 

Tüketicinin korunması ve tüketicilik hareketi; tüketiciyi daha bilinçli 

olarak satın almaya ve satın aldıklarını daha iyi kullanmaya yöneltmektir. 

Tüketici satın alma sonrasında şikayet davranışı gösterebilir. Bu 

tüketicinin korunmasının önemli boyutunu oluşturmaktadır. Satın alma 

davranışı ile başlayıp, tüketime kadar olan süreçte, tüketicinin bilgi 

yetersizliği nedeniyle pazardaki denge tüketici aleyhine bozulmakta ve 

tüketici en iyi seçimi yapmakta zorlanmaktadır. Bu açıdan tüketicinin 

korunmasına yönelik çıkarılan kanunlar bozulan dengeyi kurmaya 

yönelik bir harekettir (Odabaşı, 1996: 192-193). 

Tüketicinin korunmasında en önemli nokta, tüketicinin 

bilgilendirilmesidir. Tüketicinin pazardaki tüm ürün çeşitlerini, bunların 

özelliklerini, kendi istek ve ihtiyaçlarını en iyi bir biçimde hangisinin 

karşılayacağını bilmesi zaten tüketiciyi korumuş olacaktır. Oysa ki; 

tüketicinin tüketim kararlarını verirken hiç bilgili olmadığı ve rasyonel 

davranmadığı ortadadır. İşletmeler ürünleri hakkında bazen hiç bilgi 

vermezler bazen de yanıltıcı bilgiler verebilirler. Bu nedenle tüketici; 

yaptığı sözleşmelere tamamen tesadüfi ve genlikle eksik veya yanlış 

bilgilere dayanarak uymaktadır (Aslan, 2014: 54). 

Ülkemizde tüketiciler çeşitli kanunlar ile korunmaktadırlar. 

Tüketicinin bilinçlendirilmesi konusundaki kanun; iki farklı görüş öne 

sürmektedir. Bu görüşlerden birincisi, örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarının ders programlarında tüketicinin bilinçlendirilmesi amacına 

uygun programlara yer vermek, ikincisi ise; ülke genelinde yayın yapan 

radyo ve televizyon kuruluşlarından faydalanmaktır. Bu nedenle kanunda 

bu kuruluşların 08.00-22.00 saatleri arasında ayda 15 dakikadan az 

olmamak koşuluyla tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik yayın 

yapmak zorundadırlar (Özel, 2014: 254). 

Devlet çıkarmış olduğu yasalar ve düzenleme yetkisi olan kuruluşlar 

ile tüketicileri korumaya çalışmaktadırlar. Devlet tüketiciyi; dürüst 

olmayan rekabete karşı korumak, güvenilir olmayan mallara karşı 

korumak, tüketicinin tatmin düzeyini yükseltmek amacıyla korumaktadır 

(Tokol, 1977: 115). Ülkemizde tüketicileri korumak ve bilinçlendirmek 

amacıyla tüketici ödülleri verilmektedir. Tüketicilere teşvik unsuru olarak 

değerlendirilebilecek ödüller Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

dağıtılmaktadır (Aydoğdu, 2015: 39-40). Tüketicilerde bilinç kavramının 

arttırılması için yapılan bu çalışmaların daha da artırılması ve 

tüketicilerin de bu bilince ulaşma gayreti içerisinde olması 

gerekmektedir. 
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3. Araştırma Hakkında Genel Bilgiler 

Araştırma Kasım 2017 yılında Afyonkarahisar ilinde yapılmış olup, 

veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Veri toplamada 

yararlanılan anket formu 4 demografik soru olmak üzere, 

KesinlikleKatılıyorum/Katılıyorum/Kararsızım/Katılmıyorum/Kesinlikle 

Katılmıyorum şeklinde 5'li Likert Ölçeği ile hazırlanmış toplamda 24 

ifadeden oluşmaktadır. Ölçek literatür taraması yapıldıktan sonra tüketici 

bilinci ile ilgili olan kavramlar dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

Araştırma soruları oluşturulurken TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Bilinçli Tüketici kitapçığından yararlanılmıştır.   

(http://tuketici.gtb.gov.tr/data/520a1cad487c8e0c74543a78/bilincli_tuketi

cikitap.pdf)  Araştırmaya ilk 30 kişilik bir pilot uygulama ile 

başlayarak soruların değerlendirilmesi ve güvenilirlik analizi aşamaları 

gerçekleştirilmiştir. Anket formunda gerekli düzenlemeler yapılarak 

araştırmaya başlanmıştır. Araştırma evreni olarak Afyonkarahisar ili 

seçilmiş olup 450 kişiden toplanan veriler analize tabi tutulmuştur. 

Araştırmada kullanılan anket formunun güvenilirliği test edilmiş olup 

çalışma güvenilir bulunmuştur (Cronbach Alpha=0,75). 

Araştırmada p<0,005 anlamlılık düzeyinde yaş, eğitim, gelir gibi 

demografik faktörler incelenmiştir. Cinsiyetin analizinde t testinden 

yararlanılmış olup, 2'den fazla ifadelerin yer aldığı yaş,gelir,eğitim 

durumu gibi kriterlerin analizinde ise varyans analizinden 

yararlanılmıştır. 

4. Bulgular ve Genel Değerlendirme 

Araştırma farklı yaş, eğitim, cinsiyet, gelire sahip olan tüketiciler 

üzerinde yapılmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

CİNSİYET Sayı % YAŞ Sayı % 

Kadın 225 50,0 20 yaş ve altı 140 31,1 

Erkek 225 50,0 21-30 yaş arası 151 33,6 

EĞİTİM Sayı % 31-40 yaş arası 88 19,6 

İlkokul 20 4,4 41-50 yaş arası 45 10,0 

Ortaokul 27 6,0 51 yaş ve üzeri 26 5,8 

Lise 200 44,4 GELİR Sayı % 

Ön lisans 69 15,3 1500 TL ve altı 177 39,3 

Lisans 108 24,0 1501-2500 TL arası 65 14,4 

Lisansüstü 26 5,8 2501-3500 TL arası 114 25,3 

   3501 TL ve üzeri 94 20,9 

Toplam 450 100 Toplam 450 100 

 

 Tüketici bilinci kavramının cinsiyete göre farklılaşması konusu 

incelendiği araştırmada katılımcı sayısı 450 kişidir. Tablo 1'de görüldüğü 

gibi cinsiyet bu tür araştırmalarda önemli bir değişkendir. Araştırmaya 

katılanların %50'sini kadınlar,%50'sini ise erkekler oluşturmaktadır. Bu 

ülke nüfusuna yakın bir orandır. Bu tür araştırmalardaki diğer önemli bir 

değişken yaştır. Araştırmaya katılanların %33,6'sı 21-30 yaş aralığında 

yer almaktadır. Araştırmada %31,1'lik kısım ise 20 yaş ve altındadır. 

Tüketicinin eğitim düzeyi de çalışmada etkili bir değişkendir. 

Araştırmaya katılanların %44,4'ünü lise mezunu, %24'ünü ise lisans 

mezunları oluşturmaktadır. Kişilerin gelir ve harcamaları arasında bir 

ilişki bulunmaktadır. Tüketicinin geliri arttıkça harcamaları da aynı 

doğrultuda artmaktadır. Araştırmaya katılanların %39,3'ü 1500 TL ve 

altında gelir elde ettiklerini ifade etmişlerdir. araştırmaya katılanların 

%25,3'ünün geliri ise 2501-3500 TL arasındadır.  
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Tablo 2.  İfadelerin Demografik Özelliklere Göre Analizi 

İFADELER YAŞ 

Sig. 

GELİR 

Sig. 

EĞİTİM 

Sig. 

CİNSİYET 

Sig. 

1-Alışveriş yapmadan önce 

ihtiyaçlarımı belirlerim. 
,382 ,021 ,047 ,670 

2-Ürünü satın almadan önce 

araştırma yaparım. 
,039 ,000 ,851 ,560 

3-Beğendiğim bir ürünü 

yalnızca ihtiyacım olması 

durumunda satın alırım. 

,019 ,870 ,271 ,000 

4-Satın aldığım ürünlerin 

uzun ömürlü olmasına özen 

gösteririm 

,436 ,195 ,959 ,437 

5-Bir üründe indirim olması 

bende satın alma isteği 

uyandırır. 

,008 ,346 ,570 ,069 

6-Bir ürünün popüler olması 

satın alma kararımı 

etkilemez. 

,828 ,599 ,441 ,133 

7-Alışverişlerimde kalite ve 

fiyatın dengeli olmasına özen 

gösteririm 

,156 ,837 ,268 ,448 

8-Alışverişlerimde bütçeme 

uygun olan ürünleri tercih 

ederim. 

,624 ,003 ,035 ,157 

9-Genellikle satın aldığım 

ürünlerden pişmanlık 

duymam. 

,605 ,319 ,134 ,641 

10-Bir ürünü satın alırken 

etiket fiyatına dikkat ederim. 
,485 ,422 ,236 ,249 

11-Beğendiğim bir ürünü 

satın almak için indirim 

zamanını beklerim. 

,016 ,000 ,033 ,655 

12-Beğendiğim bir ürünü 

satın almak için ek bütçe 

ayırabilirim. 

,207 ,169 ,150 ,481 

13-Satın aldığım ürünlerde 

kullanılan malzemeye ve 

içindekiler kısmına dikkat 

ederim. 

,036 ,015 ,644 ,140 
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14-Alışverişlerimde 

kararsızlık yaşadığım 

ürünleri satın almayı 

ertelerim. 

,147 ,134 ,127 ,016 

15-Alışverişlerimde satın 

aldığım ürünlerin üretim ve 

son kullanma tarihlerine 

dikkat ederim. 

,122 ,009 ,007 ,724 

16-Alışveriş yaparken yerli 

markaları tercih etmeye özen 

gösteririm. 

,328 ,177 ,868 ,065 

17-Satın aldığım bir üründe 

sıkıntı yaşamam durumunda 

ne gibi haklara sahip 

olduğumu bilirim. 

,578 ,183 ,511 ,171 

18-Satın aldığım ürünlerin 

standartlara uygun ve onaylı 

olmasına dikkat ederim. 

,544 ,049 ,470 ,336 

19-Satın aldığım bir ürünün 

faturasını bir süre muhafaza 

ederim. 

,194 ,327 ,087 ,130 

20-Senetli alışverişlerde 

sözleşme metnini 

imzalamadan önce okurum. 

,194 ,410 ,920 ,408 

 

Katılımcılar arasında alışveriş yapmadan önce ihtiyaçları belirleme 

konusunda anlamlı bir fark vardır. Bu farkın nedeni ortaokul mezunları 

alışveriş öncesi ihtiyaçlarını belirlerken, lisans mezunları alışveriş öncesi 

ihtiyaçlarını daha az belirlemektedir (0,047). Bir diğer değişken olan 

alışverişlerinde bütçelerine uygun olan ürünleri tercih etme konusunda 

lise mezunları ilkokul mezunlarına göre daha dikkatli davranmaktadırlar 

(0,035). Yine katılımcılar arasında ortaokul eğitimi almış katılımcılar 

beğendiği bir ürünü satın alma konusunda indirim zamanını beklerken, 

Lisansüstü mezunu olan katılımcılar beğendikleri ürünü satın almak için 

indirim zamanını beklememektedir (0,033). Önemli kriterlerden biri olan 

alışverişlerde satın alınan ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerine 

dikkat etme konusunda lisansüstü mezunlarının, İlkokul mezunlarına 

kıyasla daha fazla dikkatli oldukları ortaya çıkmıştır (0,007). 

Önemli bir başka demografik unsur olan yaş kriterine göre tüketici 

gruplarının bilinçli satın alma davranışlarını incelediğimizde anlamlı 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bir ürünü satın almadan önce araştırma 
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yapmak konusunda 51 yaş ve üzeri arasındaki katılımcılar, 31-40 yaş 

arası katılımcılara kıyasla anlamlı ölçüde daha dikkatlidir (0,039). 

Katılımcılar arasında bir başka anlamlı fark da beğendikleri bir ürünü 

ihtiyaçları olması durumunda satın almak konusunda ortaya çıkmaktadır. 

51 yaş ve üzeri katılımcılar, 20 yaş ve altındaki katılımcılara kıyasla bir 

ürünü ihtiyaçları olması doğrultusunda satın almak konusunda daha 

dikkatlidirler (0,019). Yine bir üründe indirim olması 21-30 yaş arası 

katılımcılarda satın alma isteğini arttırırken, 31-40 yaş arası 

katılımcılarda satın alma isteğini bu ölçüde arttırmamaktadır (0,008). 

Önemli bir kriter olan beğendikleri ürünleri alma konusunda 20 yaş ve 

altı indirim zamanını beklerken, 31-40 yaş arası indirim zamanını 

beklememektedir (0,016). Araştırmada önemli bir başka değişkende de 

anlamlı farklılık gözlenmiştir. 41-50 yaş arası katılımcılar satın aldıkları 

ürünlerde kullanılan malzemeye ve içindekiler kısmına dikkat ederken, 

20 yaş ve altı katılımcılar satın aldıkları ürünlerde kullanılan malzemeye 

ve içindekiler kısmına dikkat etmemektedirler (0,036). 

Gelir grubu açısından değerlendirme yaptığımızda da anlamlı farklar 

oluşturan sonuçlar bulunmaktadır. 1501-2500 TL arası gelir grubuna 

sahip katılımcılar alışveriş yapmadan önce ihtiyaçlarını belirlerken, 

3500TL ve üzeri gelire sahip katılımcılar alışveriş yapmadan önce 

ihtiyaçlarını belirlemeye daha az önem vermektedirler (0,021). 1501 TL 

ve altı gelir aralığındaki tüketiciler ürünü satın almadan önce araştırma 

yaparken, 1501-2500 TL gelir grubuna sahip katılımcılar bir ürünü satın 

almadan önce araştırma yapmaya daha az dikkat etmektedirler (0,000). 

Alışverişlerinde bütçesine uygun olan ürünleri tercih eden tüketici 

gruplarını bütçe bazında incelediğimizde de anlamlı bir fark ortaya 

çıkmaktadır. Bu farka göre 1501TL ve altı bütçesi olan katılımcılar 

alışverişlerinde bütçelerine uygun ürünleri tercih etmeye önem verirken, 

1501-2500 TL arası katılımcılar bu kritere daha az önem vermektedirler 

(0,003). Yine önemli bir kriter olan beğendikleri ürünleri satın almak için 

indirimi bekleyen tüketiciler arasında da anlamlı bir fark gözlenmektedir. 

1500 TL ve altında bütçe grubuna ait katılımcılar beğendikleri bir ürünü 

satın almak için indirim zamanını beklerken, 3501TL ve üzeri gelire 

sahip olan katılımcı grubu beğendikleri bir ürünü satın almak için indirim 

zamanını beklememektedir (0,000). Başka bir anlamlı farklılık da satın 

aldıkları ürünlerde kullanılan malzeme ve içindekiler kısmına dikkat eden 

tüketici grupları arasında ortaya çıkmaktadır. 2501-3500 TL arası gelir 

grubuna sahip katılımcılar satın aldıkları ürünlerde kullanılan malzemeye 

ve içindekiler kısmına dikkat ederken, 1501-2500 TL gelir grubundaki 

katılımcılar satın aldıkları ürünlerde kullanılan malzemeye ve içindekiler 

kısmına aynı ölçüde dikkat etmemektedirler (0,015). Başka bir değişken 

olan alışverişlerinde satın aldıkları ürünlerin üretim ve son kullanma 

tarihine dikkat eden tüketici gruplarını kıyasladığımızda da anlamlı 
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ölçüde farklılıklar göze çarpmaktadır. 2501-3500 TL gelir grubuna sahip 

katılımcılar satın aldıkları ürünlerde üretim ve son kullanma tarihlerine 

dikkat ederken, 1501-2500 TL gelir grubuna sahip katılımcıların satın 

aldıkları ürünlerin üretim ve son kullanma tarihlerine aynı oranda dikkat 

etmedikleri gözlenmektedir(0,009). Gelir gruplarına ait son anlamlı 

farklılık da satın aldığı ürünlerin standartlara uygun ve onaylı olmasına 

dikkat eden tüketiciler arasında ortaya çıktığı görülmektedir. 1501 TL ve 

altı gelir grubuna ait katılımcılar satın aldıkları ürünlerin standartlara 

uygun ve onaylı olmasına önem verirken,  1501-2500 TL gelir grubuna 

sahip katılımcılar satın aldıkları ürünlerin standartlara uygun ve onaylı 

olmasına dikkat etmemektedirler (0,049). 

İfadeler ve cinsiyete göre farklılıklar tablo 3’de yer almaktadır. 

Araştırmada; kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre, alışveriş yapmadan 

önce ihtiyaçlarını belirlediklerini, üründe indirim olmasının kendinde 

satın alma isteği uyandırdığını, ürünün popüler olmasının satın alma 

isteğini etkilemediğini, alışverişlerinde kalite ve fiyatın dengeli olmasına 

özen gösterdiğini, alışverişlerinde bütçelerine uygun ürünleri tercih 

ettiklerini, genellikle satın aldıkları ürünlerden pişmanlık duymadıklarını, 

ürünü alırken etiket fiyatına dikkat ettiklerini, beğendiği ürünü satın 

almak için indirim zamanını beklediklerini, beğendiği ürünü satın almak 

için ek bütçe ayırabileceklerini, satın alma esnasında kararsızlık 

yaşamaları halinde satın almayı erteleyebileceklerini, satın aldıkları 

ürünlerde son kullanma tarihine dikkat edeceklerini, alışverişlerinde yerli 

marka tercihlerini yaptıklarını, satın aldıkları ürünün faturasını bir süre 

muhafaza ettiklerini, senetli alışverişlerde sözleşme metnini imzalamadan 

önce okuduklarını ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 3. Cinsiyete göre ifadelerin farklılaşması 

 

Soru 

sırası 

İfadeler 

Cinsiyet N Mean Std. 

Sapma 

1 
Alışveriş yapmadan önce 

ihtiyaçlarımı belirlerim 

Kadın 225 4,4222 ,927 

Erkek 225 4,2933 ,941 

2 
Ürünü satın almadan önce 

araştırma yaparım 

Kadın 225 3,9867 1,062 

Erkek 225 4,0133 1,045 
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3 Beğendiğim bir ürünü yalnızca 

ihtiyacım olması durumunda 

satın alırım 

Kadın 225 3,6178 1,358 

Erkek 225 3,8400 1,146 

4 Satın aldığım ürünlerin uzun 

ömürlü olmasına özen 

gösteririm 

Kadın 225 4,2000 ,986 

Erkek 225 4,2000 ,977 

5 Bir üründe indirim olması 

bende satın alma isteği 

uyandırır 

Kadın 225 3,8533 1,191 

Erkek 225 3,6356 1,288 

6 
Bir ürünün popüler olması 

satın alma kararımı etkilemez 

Kadın 225 3,6978 1,273 

Erkek 225 3,4711 1,333 

7 Alışverişlerimde kalite ve 

fiyatın dengeli olmasına özen 

gösteririm 

Kadın 225 4,4756 ,818 

Erkek 225 4,3511 ,894 

8 Alışverişlerimde bütçeme 

uygun olan ürünleri tercih 

ederim 

Kadın 225 4,2889 ,982 

Erkek 225 4,2578 ,903 

9 
Genellikle satın aldığım 

ürünlerden pişmanlık duymam 

Kadın 225 3,8178 1,012 

Erkek 225 3,7956 1,014 

10 
Bir ürünü satın alırken etiket 

fiyatına dikkat ederim 

Kadın 225 4,2400 ,933 

Erkek 225 4,2178 ,916 

11 Beğendiğim bir ürünü satın 

almak için indirim zamanını 

beklerim 

Kadın 225 3,4667 1,257 

Erkek 225 3,2933 1,240 

12 Beğendiğim bir ürünü satın 

almak için ek bütçe 

ayırabilirim 

Kadın 225 3,5289 1,242 

Erkek 225 3,2756 1,181 

13 Satın aldığım ürünlerde Kadın 225 3,6000 1,264 
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kullanılan malzemeye ve 

içindekiler kısmına dikkat 

ederim 
Erkek 225 3,7156 1,202 

14 Alışverişlerimde kararsızlık 

yaşadığım ürünleri satın 

almayı ertelerim 

Kadın 225 3,9022 1,068 

Erkek 225 3,8133 1,184 

15 Alışverişlerimde satın aldığım 

ürünlerin üretim ve son 

kullanma tarihlerine dikkat 

ederim 

Kadın 225 4,1289 1,132 

Erkek 225 4,0622 1,136 

16 Alışveriş yaparken yerli 

markaları tercih etmeye özen 

gösteririm 

Kadın 225 3,3333 1,198 

Erkek 225 3,5022 1,292 

17 Satın aldığım bir üründe 

sıkıntı yaşamam durumunda 

ne gibi haklara sahip 

olduğumu bilirim 

Kadın 225 3,8178 1,164 

Erkek 225 3,9067 1,067 

18 Satın aldığım ürünlerin 

standartlara uygun ve onaylı 

olmasına dikkat ederim 

Kadın 225 3,8622 1,154 

Erkek 225 3,9022 1,113 

19 Satın aldığım bir ürünün 

faturasını bir süre muhafaza 

ederim 

Kadın 225 4,0800 1,185 

Erkek 225 3,9689 1,087 

20 Senetli alışverişlerde sözleşme 

metnini imzalamadan önce 

okurum 

Kadın 225 4,0178 1,239 

Erkek 225 3,8667 1,253 

 

Erkek tüketiciler ise kadın tüketicilere göre; satın almadan önce ürün 

hakkında araştırma yaptıklarını, beğendikleri ürünü ihtiyaç olması 

durumunda satın aldıklarını, satın aldıkları ürünlerin uzun ömürlü 

olmasına özen gösterdiklerini, satın aldıkları ürünlerde kullanılan 

malzeme ve muhteviyatına dikkat ettiklerini, satın aldıkları ürünlerde 

sıkıntı yaşama durumunda haklarını bildiklerini, satın aldıkları ürünlerin 

standartlara uygun ve onaylı olmasına dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir.  
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Sonuçlar ve Öneriler 

Günümüzde tüketim toplumun her alanında önüne geçilemez biçimde 

artan bir kavram haline gelmiştir. toplumların tüketim odaklı olması ile 

birlikte, işletmeler ürünün pazarlanması için tüketiciyi farklı şekillerde 

tüketime teşvik eden bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu durumda önemli olan 

tüketicinin davranışlarında bilinçli olup olmadığıdır. 

Tüketiciler demografik özelliklerine göre de farklılık gösteren 

kişilerdir. Kimi zaman tüketici davranışını tüketicinin yaşı, kimi zaman 

eğitim durumu, kimi zaman ise cinsiyeti belirler. Bundan önceki 

çalışmalarda tüketici davranışının cinsiyete göre farklılık gösterip 

göstermediği defalarca ortaya konulmuş, tüketicinin yapmış olduğu 

davranışlar haz alma anlamına gelen hedonizmle ilişkilendirilmiştir. 

Tüketici bilinci ise önceki çalışmalarda hukuki açıdan incelenmiş, 

bilinçsiz tüketicilerin hukuki anlamda karşılaştığı sorunlar üzerinde 

durulmuştur. Bu çalışmada ise; tüketicinin satın alma davranışında 

bilinçli ya da bilinçdışı hareketlerinin cinsiyete göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı araştırılmıştır. 

Araştırmada elde edilen ilk sonuç tüketicilerin eğitim düzeyi ile 

ilgilidir. Tüketicilerin eğitim düzeyi yükseldikçe satın alma bilinci 

artmaktadır. Tüketicinin bilinçli olması ve eğitim durumu arasında bir 

doğru orantı vardır. 

Elde edilen bir diğer sonuç, yaşın ilerlemesi ile tüketici bilincinin 

artması yönündedir. İnsanların yaşları ilerledikçe tüketici bilinci 

artmaktadır. Tüketicilerin geçmiş yıllarda yaşadıkları deneyimler bu 

açıdan önemlidir.  

Araştırmada diğer bir değişken olan gelir durumu tüketici bilincinden 

ziyade fiyata odaklanmaktadır. Gelir düzeyi düşük olan tüketiciler, gelir 

düzeyi yüksek olan tüketicilere göre bilinçten daha çok ürünlerin fiyatına 

göre hareket etmektedir. Bu nedenle gelir düzeyinde tüketici bilinci yerini 

maliyet odaklı bir seçime bırakmaktadır. 

Araştırmanın temel konusunu teşkil eden cinsiyete göre tüketici 

bilincinin farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili anlamlı bir sonuca 

ulaşılmıştır. Tüketici bilinci kavramı cinsiyete göre farklılaşmaktadır. 

Kadın tüketiciler erkek tüketicilere göre satın alma davranışlarında daha 

bilinçli hareket etmektedirler.  

Fakat toplum açısından değerlendirildiğinde tüketici bilinci konusu 

halen yeterli değildir. Tüketiciler bir olayla karşılaştıklarında o olay 

karşısında nasıl davranacağının bilincinde olabilmelidirler. Bu nedenle 

okullarda tüketici bilincini arttıran eğitimler ve medyada bu amaca 

yönelik yayınların olması ilerleyen yıllar için daha bilinçli tüketicilerle 

karşılaşmamızı sağlayacaktır.  
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Bundan sonraki araştırmalarda araştırmacılara; geneli temsil edecek, 

nitel yöntemlerle desteklenmiş, karşılaştırma yapabilmek için de farklı 

kültürlerdeki tüketicilerin davranışlarının araştırılması önerilmektedir. 
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1.Giriş 

Dünyadaki ticaret savaşlarının yaşandığı günümüzde, geleceğin 

belirsizliğiyle birlikte riskin bulunduğu bir ortamda, işletmelerin karar 

alma süreçleri son derece önemlidir. Geleceğe yönelik alınan tahmini 

kararların, gerçekleşen değerlerle uyumlu olabilmesi için bilimsel 

yöntemlerden faydalanılmaktadır. Alınan kararlar ise işletmenin 

bulunduğu ortamdaki iç ve dış çevre faktörlerini etkilemektedir. Halka 

açık işletmelerde özellikle yatırımcılar, yatırım yapmak istedikleri 

işletmeyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedirler. 

Karar verme sürecinde kararı etkileyen birden fazla değişken 

bulunmaktadır. Literatürde farklı alanlarda farklı amaçlara yönelik olarak 

karar alma süreçlerinde Çok Kriterli Karar Verme teknikleri (ÇKKV) 

kullanılmaktadır. ÇKKV tekniklerinin sınıflandırılması Şekil 1’de 

gösterilmiştir. 

Bu sınıflandırmaya göre Çok Nitelikli Karar Verme Teknikleri ve Çok 

Amaçlı Karar Verme Teknikleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

ELECTRE ve PROMETHEE üstünlük tabanlı karar verme teknikleri 

grubunda yer almaktadır (Durucasu vd. 2017, 230-231).  Literatürdeki 

finansal alandaki çalışmalar incelendiğinde ise ÇKKV tekniklerinin 

genellikle performans ölçümüne yönelik çalışmalar olduğu dikkat 

çekmektedir. Performans ölçümünde çoğunlukla mali tablolardaki 

kalemler kullanılarak, finansal oranlar kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

farklı çalışmalarda finansal oranlar dışında parametrik olmayan diğer 

farklı yöntemlerde uygulanarak ÇKKV teknikleri boyut olarak 

zenginleştirilmektedir (Çakır ve Perçin, 2013; 450). Bu çalışmada ÇKKV 

teknikleri arasında yer alan ELECTRE, PROMETHEE ve MOORA 

teknikleri kullanılmıştır.  
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Kaynak: Durucasu vd. (2017), 230. 

Çalışmada ÇKKV tekniklerinin uygulanması için halka açık 7 

işletmenin faaliyetini sürdürdüğü enerji sektörü seçilmiştir. KPMG 2018 

sektörel bakış raporuna göre küresel açıdan enerji tüketiminin 2040 yılına 

kadar %28 değerinde artış yaşanacağı belirtilmiştir. Günümüzde ise farklı 

enerji kaynakları arama çalışmaları devam etmektedir. Enerji sektörünün 

dinamik bir yapıda olmasından dolayı analiz için bu sektör tercih 

edilmiştir. Analiz için gerekli veriler Kamuyu Aydınlatma Platformundan 

(KAP) sağlanmıştır. KAP’ tan alınan veriler düzenlenerek karlılıkla ilgili 

finansal oranlar oluşturulmuştur. Bu finansal oranlar kavramsal çerçeve 

bölümünde açıklanmıştır. Çalışmanın diğer aşamalarında, literatür 

taraması, analiz ve sonuçlar bölümü yer almaktadır. 

2. Literatür Taraması 

ÇKKV teknikleriyle ilgili çok fazla farklı alanlarda yapılmış 

çalışmalar bulmak mümkündür. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda 

belirlenen ÇKKV teknikleri arasında yer alan ELECTRE, MOORA ve 

PROMETHEE teknikleri kullanılmış çalışmalardan bazıları incelenmiştir.  

 ELECTRE Tekniği 

Bağcı ve Kaharaman (2017), çalışmalarında KAP’ a kayıtlı finansal 

kiralama sektöründe faaliyet gösteren 6 işletmenin 2009-2015 yılları 

Çok Kriterli 

Karar Verme 

Teknikleri 

Çok Nitelikli Karar Verme Çok Amaçlı Karar Verme 

Üstünlük Tabanlı Teknikler 

Çok Nitelikli Fayda Teorisi 

Çok Nitelikli Değer Teorisi 

Etkileşimli Teknikler 

Hedef Programlama 

Doğrusal Programlama 

Doğrusal Olmayan 

Programlama 

Şekil 1: ÇKKV Tekniklerinin 

Sınıflandırılması 
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arasındaki üstünlük sıralamasını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmada ELECTRE tekniği kullanılmış olup, her yıl için finansal 

üstünlük sıralamaları yapılmış ve tercihleri belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda tüm yıllarda ilk sırada Yapı Kredi Leasing A.O, sadece 2015 

yılında ilk sırayı Garanti Leasing A.Ş. ile paylaştıkları sonucuna 

ulaşmışlardır. Tercih sıralaması yıllar itibariyle değişmekle beraber tüm 

yıllarda son sırada Şeker Leasing A.Ş. şirketi son sırayı almıştır. 

Atıcı ve Ulucan (2009), çalışmalarında, karar analizinin güncel 

tekniklerinden olan ELECTRE ve PROMETHEE tekniklerinin 

Türkiye’de faaliyet gösteren enerji sektöründeki uygulanmasını 

amaçlamışlardır. Çalışmada çeşitli projeler arasından, geçerli yılı 2006 

olan,13 adet hidroelektrik santral projesi seçilmiştir. Uygulamanın İkinci 

kısmında ise Kastamonu ilinde faaliyet gösteren 2007 yılında teklif edilen 

7 adet rüzgar santrali projesinin, 5 kriter ışığında PROMETHEE tekniği 

kullanılmıştır. Her iki uygulama da, alternatiflerin belirlenen kriterler 

açısından söz konusu yöntem ile sıralayıp, karar verme aşamasına 

yardımcı olmaktadır.  

Yalçıner ve Karaatlı (2018), 2012-2015 yılları aralığındaki Türkiye’de 

faaliyetini sürdüren 25 mevduat bankasını çalışmalarında dikkate 

almışlardır. ÇKKV tekniklerinden ELECTRE ve TOPSIS tekniklerini 

sekiz farklı kriteri dikkate alarak mevduat bankası seçimi amacıyla 

uygulamışlardır. Çalışma sonucunda Türkiye Cumhuriyet Ziraat 

Bankası’nın her iki yöntemde de birinci sırada yer aldığı belirtilmiştir. 

Ayrıca ilk sırada Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası’nın yer almasının 

devlet desteğinin olumlu etkisinden kaynaklandığı ifade edilmiştir 

Fıgueira vd. tarafından 2010 yılında yapmış olduğu çalışmada, 

Handbook of Multicriteria Analysis isimli kitap bölümünde yer alan 

ELECTRE yönteminin temel yapısı, olumlu ve olumsuz yönlerini 

güncelleyerek yeniden değerlendirmiştir. 

 MOORA Tekniği 

Metin, (2017) çalışmalarında Borsa İstanbul’da işlem gören enerji 

sektöründeki işletmelerin finansal performanslarını ÇKKV tekniklerinden 

MOORA ve TOPSIS teknikleri ile analiz etmişlerdir. Çalışma 

kapsamında enerji sektöründeki 11 işletmenin 2010-2015 dönemlerine 

ilişkin finansal tablolarını kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda, ilgili 

işletmelerin finansal performanslarının uygulanan TOPSİS ve MOORA 

tekniklerine göre değişkenlik gösterdiğini tespit etmişlerdir ve sadece üç 

firmanın performans sıralaması birbirine eşit çıktığı sonucuna 
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ulaşmışlardır. Ayrıca çalışmanın sonucunda, finansal performans 

sıralamalarında 2010-2015 dönemlerinde farklı işletmelerin farklı şekilde 

performans sergilediği, tek bir işletmenin tüm dönemlerde aynı 

performansa sahip olmadığı belirtilmiştir. 

Ceyhan ve Demirci (2017), Borsa İstanbul’da kayıtlı finansal kiralama 

(leasing) alanında faaliyet gösteren 6 şirketin finansal performanslarını, 

finansal oranları dikkate alarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada 

kullandıkları finansal oranların analizi için ÇKKV tekniklerinden 

MOORA tekniğini tercih etmişlerdir. MOORA tekniği dahilinde oran 

metodu, referans noktası yaklaşımıyla birlikte tam çarpım formu 

yöntemlerini kullanılarak performans sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 PROMETHEE Tekniği  

Ünal ve Yüksel (2017), ÇKKV tekniklerinden PROMETHEE 

tekniklerini kullanarak sürdürebilirlik endeksinde işlem gören bankaların 

2015 yılında 4 bankanın tüm yıllarını, 2016 yılında 6 bankanın tüm 

yıllarını ve 2017 yılında da 7 bankanın ilk 6 aylık verilerini 

kullanmışlarıdır. Çalışmalarında literatürde kabul gören on finansal oranı 

kullanılmış olup, çalışmalarında sonucunda finansal performans açısından 

en iyi durumda olan bankanın Akbank olduğunu tespit etmişlerdir.  

Apan ve Öztel (2018), imalat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin 

2004-2014 yılları arasındaki küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli 

işletmeler ve tüm sektör olarak ölçek bazında finansal performanslarının 

belirlenmesi amacıyla çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın 

yöntemi olarak ÇKKV tekniklerinden PROMETHEE tekniğini 

kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda işletmelerin yıllar itibariyle 

finansal performans ve sıralamalarının farklılıklar gösterdiği yazarlar 

tarafından ifade edilmiştir.  

Ergün ve Köse (2016), sigorta sektöründe hayat dışı branşlarda 

faaliyet gösteren şirketlerin 2010-2013 dönemine ait yeni stratejiler 

belirleyebilme boyutunda çok kriterli karar verme yöntemlerinden 

PROMETHEE tekniği uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda şirketlerin 

performanslarının yıl bazında değişiminde rol oynayan değişkenlere bağlı 

olarak olası nedenler tespit edilmiştir.  

Durucasu vd. (2017) ELECTRE ve PROMETHEE tekniklerinin 

uygulama alanlarına yönelik bir literatür taraması niteliğinde çalışma 

yapmışlardır. 2016 ve 2017 yıllarının ilk dört ayında Google Scholar 

aracılığıyla 203 bilimsel çalışmayı değerlendirmişlerdir. Alan yazını 

taraması sonucu %10,84’ünün işletme alanında finansal konuların 
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ağırlıklı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca bu yöntemlere ilave olarak en 

fazla tercih edilen diğer ÇKKV teknikleri TOPSIS kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca PROMETHEE tekniği, yazılımının 

kolay kullanılabilir olması sebebiyle ELECTRE tekniğine göre daha fazla 

tercih edildiği belirtilmiştir. 

3. Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Uygulanması 

Aşamasında Kullanılan Finansal Oranlar 

Oran analizindeki karlılık oranlarının değerlendirilmesinde sektördeki 

diğer işletmelerin karlılık oranları ve genel ekonomik durum bir bütün 

olarak dikkate alınmalıdır (Ercan ve Ban, 2014;45). ÇKKV 

tekniklerinden ELECTRE, PROMETHEE ve MOORA tekniklerinin 

uygulandığı bu çalışmada, analizin yapıldığı enerji sektöründeki halka 

açık bütün işletmelerin KAP yer alan mali tablolarındaki verilerden 

yararlanılmıştır. Analizde kullanılan karlılık oranları şu şekildedir:  

 Mali Rantabilite: Kar ve sermaye arasındaki ilişkiyi gösteren bu 

oran mali rantabilite olarak isimlendirilmektedir. Net Kar / 

Özsermaye şeklinde kullanılan oran, özsermayenin bir birimine 

düşen kar derecesini gösterir. Kısaca özsermayenin kazanma 

gücünün bir göstergesidir (Büker vd. 2007; 106. Ercan ve Ban, 

2014; 47). Analiz aşamasında oranın paydasında özsermaye 

ortalama değeri kullanılmıştır.  

 Ekonomik Rantabilite: Faiz ve vergi öncesi karın toplam varlık 

veya toplam kaynaklara oranlanması sonucunda, ekonomik 

rantabilite olarak isimlendirilen değer bulunur. Bu oran 

işletmenin karla yatırım arasındaki ilişkisini göstermektedir 

(Akgüç, 2013; 68). Analiz aşamasında ekonomik rantabilite 

değeri hesaplanırken varlıkların toplamı kullanılmıştır.  

 İş Hacmi Rantabilitesi: Bu oranı, faaliyet karının net satışlara 

bölünmesiyle elde edilir. Faaliyet karı, brüt satış karı altında 

bulunmakta olup, brüt satış karına faaliyet gelirlerinin eklenip, 

faaliyet giderlerinin düşülmesiyle hesaplanır (Karan, 2013; 497).  

 Brüt Satış Rantabilitesi: Gelir tablosunda brüt satış karı, 

faaliyet karı, olağan kar, dönem karı ve dönem net karı kalemleri 

bulunmaktadır. Brüt satış karı bir işletmenin ana faaliyetiyle ilgili 

elde ettiği kardır. Brüt kar rantabilitesi değeri büyük çıkması 

işletme için olumludur (Bektöre vd. 2001; 41-43). Brüt satış 

rantabilitesi iş hacmi rantabilitesinden farklı, brüt satış karının net 

satışlara oranlanması sonucunda ulaşılan değerdir. 
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 Dönen Varlık Rantabilitesi: Varlıkların karlılık derecesini 

hesaplayabilmek için karın toplam varlıklara bölümü ile 

hesaplanmaktadır (Karan, 2013; 518). Dönen varlık 

rantabilitesini hesaplayabilmek için ise karın dönen varlıklara 

oranlanması gerekmektedir. 

4. Araştırma Metodolojisi 

 Çalışmada ÇKKV tekniklerinden ELECTRE, PROMETHEE ve 

MOORA ile BİST Elektrik şirketlerinin 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

yıllarına ait finansal performansları karşılaştırması yapılmıştır. BİST 

Elektrik endeksi kapsamında 2018 yılı itibariyle yedi şirket faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Bu durum Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: BİST Elektrik Şirket Kodu ve İsmi 

 Şirket Kodu Şirket İsmi 

1 AKENR Akenerji Elektrik Üretim A.Ş 

2 AKSEN AKSA Enerji Üretim A.Ş. 

3 AKSUE Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. 

4 AYEN Ayen Enerji A.Ş. 

5 ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. 

6 ODAS ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 

7 ZOREN Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 

 

Çalışma periyodunda sadece 2013 yılı için altı şirket ile çalışılmış, 

ENJSA şirket birleşmesi sebebiyle 2013 yılı için çalışma kapsamı dışında 

tutulmuştur. Şirketlere ait finansal oranların hesaplanması için KAP ve 

şirketlerin internet adreslerinden elde edilen mali tablolardan 

yararlanılmıştır.  

Şirketlerin finansal performanslarını değerlendirmek amacıyla Mali 

Rantabilite, Ekonomik Rantabilite, İş Hacmi Rantabilitesi, Brüt Satış 

Rantabilitesi ve Dönen Varlık Rantabilitesi oranına başvurulmuştur.  

 ELECTRE   

BİST Elektrik Endeksine tabi şirketlerin 2017 yılı için hesaplanan 

finansal rantabilite oranları Tablo 2’de yer almaktadır. Şirketlerin 

alternatifler, finansal oranlarında da kriterler olarak yer almaktadır. 

Çalışmada kullanılan tüm teknikler için beş finansal rantabilite oranları 

fayda kriteri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Şirketlere ait 2017 yılı 

Rantabilite oranlarına göre en yüksek değer sahip oranlar renkli 

gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Şirketlere Ait 2017 Yılı Rantabilite Oranları 

  Mali Ekonomik İş hacmi Brüt satış Dönen varlık 

AKENR -0.3479 -0.0908 -0.0275 0.0316 -2.8871 

AKSEN 0.3478 0.0665 0.0744 0.0876 0.2425 

AKSUE -0.3169 -0.1528 0.0102 0.2107 -4.1931 

AYEN 0.0988 0.0134 0.1654 0.1891 0.0741 

ENJSA 0.1859 0.0691 0.1815 0.3186 0.2409 

ODAS 0.4536 -0.0356 0.0679 0.1019 0.2411 

ZOREN 0.0484 0.0780 0.1397 0.2052 0.0221 

 

Tablo 2’ye göre 2017 yılı hesaplamaları içinde Mali Rantabilite 

oranlarından en yüksek değere sahip olan şirket ODAS, Ekonomik 

Rantabilite oranı olarak ZOREN şirketi, İş hacmi rantabilitesinde ve Brüt 

Satış Rantabilitesinde ENJSA şirketi iken, Dönen Varlık Rantabilitesinde 

AKSEN şirketi olarak bulunmuştur.  

Teknik gereği Standart Karar matrisi Tablo 3’deki gibidir. 

Tablo 3: Standardize Edilmiş Karar Matrisi 

  Mali  Ekonomik  İş hacmi Brüt satış Dönen varlık 

AKENR -0.4511 -0.4130 -0.0911 0.0640 -0.5651 

AKSEN 0.4509 0.3025 0.2468 0.1778 0.0475 

AKSUE -0.4109 -0.6952 0.0337 0.4277 -0.8208 

AYEN 0.1281 0.0609 0.5489 0.3838 0.0145 

ENJSA 0.2411 0.3143 0.6023 0.6465 0.0472 

ODAS 0.5881 -0.1619 0.2252 0.2069 0.0472 

ZOREN 0.0627 0.3548 0.4636 0.4164 0.0043 

 

Standart karar matrisinde elde edilen skorlar kriter ağırlıkları ile 

çarpılarak oluşan Ağırlıklı standart karar matrisi Tablo 4’te sunulmuştur. 

Çalışma kapsamında kriterlere ait ağırlıklar eşit olarak (%20) alınmıştır 

Tablo 4: Ağırlıklı Standart Karar Matrisi 

  Mali  Ekonomik  İş hacmi Brüt satış Dönen varlık 

AKENR -0.0902 -0.0826 -0.0182 0.0128 -0.1130 

AKSEN 0.0902 0.0605 0.0494 0.0356 0.0095 

AKSUE -0.0822 -0.1390 0.0067 0.0855 -0.1642 

AYEN 0.0256 0.0122 0.1098 0.0768 0.0029 

ENJSA 0.0482 0.0629 0.1205 0.1293 0.0094 

ODAS 0.1176 -0.0324 0.0450 0.0414 0.0094 

ZOREN 0.0125 0.0710 0.0927 0.0833 0.0009 
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ELECTRE tekniği gereği Uyumluluk ve Uyumsuzluk setleri 

oluşturulmaktadır. Şirketlerin 2017 yılı rantabilite oranlarına ilişkin 

Uyumluluk seti Tablo 5’te, Uyumsuzluk seti ise Tablo 6’da yer 

almaktadır.  

Tablo 5: Uyumluluk Seti Matrisi 

  AKENR AKSEN AKSUE AYEN ENJSA ODAS ZOREN 

AKENR   0.0000 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

AKSEN 1.0000   0.8000 0.6000 0.4000 0.6000 0.4000 

AKSUE 0.6000 0.2000   0.2000 0.0000 0.2000 0.2000 

AYEN 1.0000 0.4000 0.8000   0.0000 0.6000 0.6000 

ENJSA 1.0000 0.6000 1.0000 1.0000   0.6000 0.8000 

ODAS 1.0000 0.4000 0.8000 0.4000 0.4000   0.4000 

ZOREN 1.0000 0.6000 0.8000 0.4000 0.2000 0.6000   

 

Tablo 6:  Uyumsuzluk Seti Matrisi 

  AKENR AKSEN AKSUE AYEN ENJSA ODAS ZOREN 

AKENR   1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

AKSEN 0.0000   0.2504 0.9355 1.0000 0.2955 0.6145 

AKSUE 0.7760 1.0000   1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

AYEN 0.0000 1.0000 0.0525   1.0000 1.0000 1.0000 

ENJSA 0.0000 0.4477 0.0000 0.0000   0.7288 0.1762 

ODAS 0.0000 1.0000 0.2210 0.7035 1.0000   0.9834 

ZOREN 0.0000 1.0000 0.0108 0.2901 1.0000 1.0000   

 

Elde edilen Uyumluluk ve Uyumsuzluk setlerinden belirli 

hesaplamalar ile eşik değerler elde edilmektedir. Uyumluluk seti için eşik 

değeri 0,5 olarak hesaplanırken, Uyumsuzluk seti için eşik değeri 0,6542 

hesaplanmıştır. Uyumluluk setinde eşik değeri olan 0,5’ten büyük 

değerler için 1, küçük değerler için 0 alarak oluşturulan Uyumluluk 

üstünlük matrisi Tablo 7’deki gibidir. 

Tablo 7:  Uyumluluk Üstünlük Matrisi 

  AKENR AKSEN AKSUE AYEN ENJSA ODAS ZOREN 

AKENR   0 0 0 0 0 0 

AKSEN 1   1 1 0 1 0 

AKSUE 1 0   0 0 0 0 

AYEN 1 0 1   0 1 1 

ENJSA 1 1 1 1   1 1 

ODAS 1 0 1 0 0   0 

ZOREN 1 1 1 0 0 1   
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Benzer şekilde Uyumsuzluk seti eşik değeri olan 0,6542’ten büyük 

değerler için 0, küçük değerler için 1 alarak oluşturulan Uyumsuzluk 

üstünlük matrisi Tablo 8’deki gibidir. 

Tablo 8:  Uyumsuzluk Üstünlük Matrisi 

  AKENR AKSEN AKSUE AYEN ENJSA ODAS ZOREN 

AKENR   0 0 0 0 0 0 

AKSEN 1   1 0 0 1 1 

AKSUE 0 0   0 0 0 0 

AYEN 1 0 1   0 0 0 

ENJSA 1 1 1 1   0 1 

ODAS 1 0 1 0 0   0 

ZOREN 1 0 1 1 0 0   

 

Tablo 7 ve 8’de ortak koşulları sağlayan (aynı anda 1 değeri alan) 

alternatif çiftleri elde edilirler. Bu sonuca göre A(2,1), A(2,3), A(2,6), 

A(4,1), A(4,3), A(5,1), A(5,2),A(5,3), A(5,4), A(5,7), A(6,1), A(6,3), 

A(7,1), A(7,3) elde edilir. Şekil 2’de görüldüğü üzere kendisiyle hiç 

eşleşme olmayan ENJSA şirketi diğerlerine nazaran daha iyi performans 

göstermiş şirket olarak değerlendirilir. Kendisine 5 ok gelen AKENR ve 

AKSUE şirketleri ise en düşük performansı göstermiş şirket olarak 

değerlendirilir.  

Şekil 2. Alternatif Çiftlerden Çekirdek Çözüm 

  
AKSEN_2 

 

 

   

 

ENJSA_5 

AKENR_1 
 

   

   

 

 

     AKSUE_3 
 

 

 

ODAS_6 

     

 
 

 

 

 
 

AYEN_4 

 

ZOREN_7 

  

Çekirdek çözümün yanı sıra Uyumluluk ve Uyumsuzluk seti 

matrislerinden elde edilen sayısal veriler ile de bahsi geçen çözüm teyit 

edilebilir. Bu duruma ait skorlar Tablo 9’da yer almaktadır. Görüldüğü 

üzere ENJSA şirketi Uyumluluk skorlarına göre en yüksek, Uyumsuzluk 

skorlarına göre en düşük değeri alarak ilk sırada yer almıştır. Çekirdek 
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çözümden farklı olarak şirketler arası ilişkiyi sayısal skorlar üzerinden 

gösteren Uyumluluk ve Uyumsuzluk skorlarına göre AKSUE şirketi 

altıncı sırada yer alırken, AKENR şirketi ise son sırada yer almıştır.  

Tablo 9: Uyumluluk ve Uyumsuzluk Skorlarına Göre Sıralama 

  

Uyumluluk Skorları Uyumsuzluk Skorları 
Uyumluluk 

Sıralama 

Uyumsuzluk 

Sıralama 

AKENR 0.4000 5.6000 -5.2000 6.0000 0.7760 5.2240 7 7 

AKSEN 3.8000 2.2000 1.6000 3.0960 5.4477 -2.3517 2 2 

AKSUE 1.4000 4.6000 -3.2000 5.7760 1.5347 4.2413 6 6 

AYEN 3.4000 2.6000 0.8000 4.0525 3.9291 0.1234 4 5 

ENJSA 5.0000 1.0000 4.0000 1.3527 6.0000 -4.6473 1 1 

ODAS 3.4000 2.6000 0.8000 3.9079 5.0244 -1.1165 5 4 

ZOREN 3.6000 2.4000 1.2000 3.3009 4.7741 -1.4732 3 3 

 

 PROMETHEE  

Bu teknik için de Tablo 2’de yer alan karar matrisi verileri 

kullanılmıştır. ELECTRE tekniğinden farklı olarak bir takım ilave veriyi 

karar verici değerlendirmiştir. Bu teknikte kararsızlık değeri sıfır 

seçilirken, kesin tercih değeri ise 0,5 olarak değerlendirilmiştir. Teknik 

özel fonksiyon tiplerinden, tüm oranlar için doğrusal fonksiyon tercih 

edilmiştir. Eşik tercihi mutlak seçilmiş ve tüm oranlar fayda kriteri olarak 

kullanılmıştır. Bu duruma uygun karar matrisi Tablo 10’daki gibidir.  

Tablo 10: Karar Matrisi ve Kayıtsızlık/Kesin Tercih Eşik Değerleri 

  Mali  Ekonomik  İş hacmi Brüt satış Dönen varlık 

AKENR -0.35 -0.09 -0.03 0.03 -2.89 

AKSEN 0.35 0.07 0.07 0.09 0.24 

AKSUE -0.32 -0.15 0.01 0.21 -4.19 

AYEN 0.10 0.01 0.17 0.19 0.07 

ENJSA 0.19 0.07 0.18 0.32 0.24 

ODAS 0.45 -0.04 0.07 0.10 0.24 

ZOREN 0.05 0.08 0.14 0.21 0.02 

Min/Mak mak mak mak mak mak 

Ağırlık 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fonksiyon Tipi Doğrusal Doğrusal Doğrusal Doğrusal Doğrusal 

Eşik Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak Mutlak 

Kayıtsızlık Değeri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Kesin Tercih Eşiği 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
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Bir sonraki adımda her bir kriter için ortak tercih fonksiyonları ve 

tercih indeksleri belirlenerek Tablo 11’deki sonuçlar elde edilmiştir.  

Tablo 11: Mali Rantabilite Kriterine Göre Tercih Farklılıkları 

Mali R. AKENR AKSEN AKSUE AYEN ENJSA ODAS ZOREN 

AKENR 0.00 -0.52 -0.45 -0.58 -0.34 -0.81 -0.13 

AKSEN 0.52 0.00 0.07 -0.06 0.18 -0.29 0.39 

AKSUE 0.45 -0.07 0.00 -0.14 0.10 -0.36 0.31 

AYEN 0.58 0.06 0.14 0.00 0.24 -0.23 0.45 

ENJSA 0.34 -0.18 -0.10 -0.24 0.00 -0.47 0.21 

ODAS 0.81 0.29 0.36 0.23 0.47 0.00 0.68 

ZOREN 0.13 -0.39 -0.31 -0.45 -0.21 -0.68 0.00 

 

Elde edilen tercih farklılıklarından yararlanarak oluşan mali rantabilite 

tercih fonksiyonu Tablo 12’de sunulmuştur. 

Tablo 12: Mali Rantabilite Kriteri Tercih Fonksiyonu 

Mali R. AKENR AKSEN AKSUE AYEN ENJSA ODAS ZOREN 

AKENR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AKSEN 1.00 0.00 0.15 0.00 0.35 0.00 0.77 

AKSUE 0.89 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.63 

AYEN 1.00 0.13 0.27 0.00 0.48 0.00 0.90 

ENJSA 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 

ODAS 1.00 0.58 0.73 0.45 0.93 0.00 1.00 

ZOREN 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

İşlemlerin diğer rantabilite oranları için de tekrarlanması sonucunda 

pozitif ve negatif üstünlükler matrisi bunlara bağlı pozitif ve negatif 

üstünlük değerleri elde edilir. Bu işlemler sonucunda elde edilen skorlar 

Tablo 13’de görüldüğü gibidir.  

Tablo 13: Pozitif ve Negatif Üstünlükler ve Sıralama 

 

Sıralama Net Üstünlük Pozitif Üstünlük Negatif Üstünlük 

ENJSA 1 0.2973 0.3266 0.0294 

AKSEN 2 0.1928 0.2575 0.0647 

ODAS 3 0.1836 0.2620 0.0784 

AYEN 4 0.1095 0.2128 0.1033 

ZOREN 5 0.0943 0.2136 0.1193 

AKSUE 6 -0.4318 0.0338 0.4656 

AKENR 7 -0.4457 0.0375 0.4831 
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ENJSA şirketi pozitif üstünlükte en yüksek değeri alırken, negatif 

üstünlük skorlarında en düşük değeri almıştır. Pozitif üstünlükten negatif 

üstünlük skorlarını çıkartarak net üstünlük skorları elde edilir. ELECTRE 

tekniğindeki sonuçlara benzer biçimde bu teknik ile elde edilen 

sıralamalara göre ENJSA şirketi ilk sırada yer alırken, AKENR şirketi 

son sırada yer almıştır.  

 MOORA  

Tüm teknikler için geçerli olan ve Tablo 1’de görülen karar matrisinin 

MOORA tekniğine göre normalleştirilmiş hali ve y* değeri sonucuna 

göre sıralaması Tablo 14’de sunulmuştur. 

Tablo 14: Normalleştirme İşlemi Değerleri, y* ve Sıralama 

  Mali  Ekonomik  

İş 

hacmi 

Brüt 

satış 

Dönen 

varlık y* Değeri Sıralama 

AKENR -0.4511 -0.4130 -0.0911 0.0640 -0.5651 -1.4563 6 

AKSEN 0.4509 0.3025 0.2468 0.1778 0.0475 1.2255 3 

AKSUE -0.4109 -0.6952 0.0337 0.4277 -0.8208 -1.4655 7 

AYEN 0.1281 0.0609 0.5489 0.3838 0.0145 1.1361 4 

ENJSA 0.2411 0.3143 0.6023 0.6465 0.0472 1.8513 1 

ODAS 0.5881 -0.1619 0.2252 0.2069 0.0472 0.9056 5 

ZOREN 0.0627 0.3548 0.4636 0.4164 0.0043 1.3018 2 

 

MOORA tekniğine göre de ENJSA şirketi ilk sırada yer almıştır. 

Çalışmada yer alan tüm tekniklerin 2017 yılı sonuçları ilk sırada ENJSA 

şirketini gösterirken, son sırada ELECTRE ve PROMETHEE 

tekniklerinde AKENR, MOORA tekniğinde ise AKSUE şirketi yer 

almaktadır. 

5. Bulgular 

BİST Elektik endeksine tabi şirketlerin 2013-2017 periyoduna ait 

karlılık performansları yıllar itibariyle düzenlenmiştir. Teknikler arasında 

ciddi bir sapma olmamakla birlikte ilk sıra için 2013 ve 2017 yıllarında 

mutabakat varken, son sıra için de 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 

tekniklerin mutabakatı söz konusu olmuştur. Genel değerlendirme için 

şirketlerin her teknik için sıralama toplamları baz alınarak değerlendirme 

yapılmıştır. 

 2013 Yılı Değerlendirmesi 

Şirketlere ait 2013 yılı rantabilite oranları Tablo 15’te görülmektedir. 

AKSUE şirketi mali, iş hacmi ve brüt satış rantabilite oranlarında diğer 

şirketlerden üstün çıkmıştır.  
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Tablo 15: 2013 Yılı Şirketlere Ait Rantabilite Oranları ve Sıralamalar 

 
Mali Ekonomik İş hacmi Brüt satış 

Dönen 

varlık 

E
L

E
C

T
R

E
 

P
R

O
M

E
T

H
E

E
 

M
O

O
R

A
 

T
o

p
la

m
 

S
ır

a
 

AKENR -0,1436 -0,0596 0,0982 0,1938 -0,3191 5 5 5 15 5 

AKSEN -0,1251 -0,0523 0,1099 0,1232 -0,2529 2 4 4 10 3 

AKSUE -0,0626 -0,0665 0,3289 0,6228 -0,4714 1 1 1 3 1 

AYEN -0,1840 -0,0553 0,1427 0,1615 -0,2361 4 3 3 10 3 

ODAS -0,1255 -0,0203 0,0712 0,0837 -0,0477 3 2 2 7 2 

ZOREN -0,8021 0,0184 -0,0088 0,0232 -0,5790 6 6 6 18 6 

 

Tablo 15’te görüldüğü üzere, AKSUE şirketi her üç teknikde ilk 

sırada yer alırken, PROMETHEE ve MOORA tekniklerinde ikinci sırada 

ODAS şirketi yer almıştır. Son sırada ise ekonomik rantabilite oranında 

en yüksek değere sahip olmasına rağmen her üç teknik için de ZOREN 

şirketi olduğu belirlenmiştir.  

 2014 Yılı Değerlendirmesi 

AYEN şirketinin iki, ODAS şirketinin ise üç adet rantabilite 

oranlarında üstünlükleri söz konusudur. Tekniklerden de ELECTRE 

tekniği AYEN şirketini ilk sıraya koyarken, PROMETHEE ve MOORA 

teknikleri ODAS şirketini ilk sıraya koyduğu Tablo 16’da görüldüğü 

üzeredir. Her üç teknikte de son sırada AKENR yer almaktadır. 

Tablo 16: 2014 Yılı Sıralaması 

 
Mali Ekonomik İş hacmi 

Brüt 

satış 

Dönen 

varlık 

E
L

E
C

T
R

E
 

P
R

O
M

E
T

H
E

E
 

M
O

O
R

A
 

T
o

p
la

m
 

S
ır

a
 

AKENR -0,4809 -0,1053 -0,0669 -0,0094 -1,0552 7 7 7 21 7 

AKSEN 0,0394 0,0077 0,1061 0,1260 0,0743 3 3 3 9 3 

AKSUE -0,0334 -0,0283 0,0169 0,1816 -0,2961 5 5 6 16 5 

AYEN 0,1036 0,0275 0,1995 0,2514 0,1056 1 2 2 5 2 

ENJSA -0,1370 -0,0207 0,0381 0,1626 -0,1234 4 4 4 12 4 

ODAS 0,3296 0,0815 0,0754 0,0905 0,1933 2 1 1 4 1 

ZOREN -0,3461 0,0399 0,0639 0,1018 -0,3777 6 6 5 17 6 

 

 2015 Yılı Değerlendirmesi 

Brüt satış ve Dönen varlık rantabilite oranlarında AKSUE şirketinin 

üstünlüğü göze çarparken, Mali ve Ekonomik rantabilite oranlarında 

ENJSA şirketinin üstünlüğü Tablo 17’de görüldüğü gibidir. AKSUE 

şirketi PROMETHEE ve MOORA tekniklerinde ilk sırada yer alırken, 
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ELECTRE tekniğinde ENJSA şirketi birinci sırada yer almaktadır. Her üç 

teknik kullanılarak yapılan sıralamalarda AKENR şirketi son sırada yer 

almaktadır. 

Tablo 17: 2015 Yılı Sıralaması 

  Mali  Ekonomik 

İş 

hacmi 

Brüt 

satış 

Dönen 

varlık 

E
L

E
C

T
R

E
 

P
R

O
M

E
T

H
E

E
 

M
O

O
R

A
 

T
o

p
la

m
 

S
ır

a
 

AKENR -0,3276 -0,0879 0,0779 0,0884 -0,3764 7 7 7 21 7 

AKSEN -0,2502 -0,0578 0,1241 0,1372 -0,2679 6 5 6 17 6 

AKSUE 0,0412 0,0258 0,0397 0,2815 0,4099 2 1 1 4 1 

AYEN -0,1083 -0,0105 0,1764 0,2034 -0,1461 3 4 3 10 3 

ENJSA 0,0800 0,0330 0,1134 0,2235 0,1328 1 2 2 5 2 

ODAS -0,0042 -0,0020 0,0730 0,0884 -0,0029 5 3 4 12 4 

ZOREN -0,4170 -0,0501 0,2044 0,2493 -0,3581 4 6 5 15 5 

 

 2016 Yılı Değerlendirmesi 

Bir önceki yılda olduğu gibi AKSUE şirketi iş hacmi ve brüt satış 

rantabilite oranları olmak üzere iki oranda, ENJDA şirketi ise Mali ve 

Dönen varlık rantabilite oranları olmak üzere iki oranda üstünlükleri 

Tablo 18’te görülmektedir. Bu duruma karşın ELECTRE ve 

PROMETHEE tekniklerine göre ENJSA şirketi ilk sırada yer alırken,  

AKSUE şirketi daha alt sıralarda yer almıştır. Bu durumun temel sebebi 

AKSUE şirketi dönen varlık rantabilite oranında çok yüksek (-231,011) 

çıkmasıdır. AKSUE şirketi dönen varlıkları bir önceki yıla göre yaklaşık 

420 azalması sonucu bu durum ortaya çıkmıştır.  

Tablo 18: 2016 Yılı Sıralaması 

  Mali  Ekonomik 

İş 

hacmi 

Brüt 

satış 

Dönen 

varlık 

E
L

E
C

T
R

E
 

P
R

O
M

E
T

H
E

E
 

M
O

O
R

A
 

T
o

p
la

m
 

S
ır

a
 

AKENR -0,4012 -0,1281 0,0447 0,0311 -0,8705 7 7 7 21 7 

AKSEN -0,6173 -0,1014 0,0786 0,0872 -0,2462 6 6 6 18 6 

AKSUE -0,0340 -0,0187 0,2954 0,4867 -231,011 3 5 5 13 4 

AYEN -0,1032 -0,0111 0,2469 0,2856 -0,1355 3 3 3 9 3 

ENJSA 0,0828 0,0340 0,1398 0,2859 0,1284 1 1 2 4 1 

ODAS -0,0578 -0,0129 0,0976 0,1281 -0,0343 5 4 4 13 4 

ZOREN -0,0066 0,0603 0,1910 0,2195 -0,0031 2 2 1 5 2 

MOORA tekniğine göre de tek bir oranda üstünlüğü olan ZOREN 

şirketi birinci sırada yer almıştır. Tüm tekniklerde AKENR şirketi son 

sırada çıkmıştır.   
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 2017 Yılı Değerlendirmesi 

Bu yıla ait çözümler ve karar matrisleri yukarıda yer almasında dolayı 

sadece tekniklerin sıralamalarına Tablo 19’da yer verilmiştir. İş hacmi ve 

Brüt satış oranlarında üstünlükleri olan ENJSA şirketi görüldüğü üzere 

her üç teknik için de ilk sırada yer alırken, ELECTRE ve PROMETHEE 

tekniklerine göre ikinci sırada AKSEN şirketi yer alırken, ZOREN şirketi 

ise MOORAtekniğine göre ikinci sırada yer almıştır. ANENR şirketi ise 

ELECTRE ve PROMETHEE tekniklerinde son sırada çıkarken, 

MOORA’da altıncı sırada yer almıştır. 

Tablo 19: 2017 Yılı Sıralaması 

  ELECTRE PROMETHEE MOORA Toplam Sıra 

AKENR 7 7 6 20 7 

AKSEN 2 2 3 7 2 

AKSUE 6 6 7 19 6 

AYEN 4 4 4 12 4 

ENJSA 1 1 1 3 1 

ODAS 5 3 5 13 5 

ZOREN 3 5 2 10 3 

 

6. Sonuç ve Öneriler 

Elektrik sektörü son zamanlarda hızla gelişmektedir ve hemen hemen 

tüm sektörler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Dünyada elektrik 

sektörünün gelişmesine önem veren ülkelerin hızla kalkınabildiği ve 

ülkelerinin refah seviyelerini arttırabildikleri gözlenmektedir.  Bu 

noktadan hareketle çalışmada, Elektrik sektörü tercih edilmiş olup, 

sektörde lider durumda olan işletmelerin çok kriterli karar verme 

teknikleri ile finansal performansları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada BIST’ de elektrik sektöründe faaliyet gösteren 7 işletmenin 

rantabilite oranları hesaplanmış olup, ÇKKV tekniklerinden ELECTRE, 

PROMETHEE ve MOORA ile şirket değerlendirilmesi yapılmıştır.  

Bu noktada 2013-2017 yılları arasındaki BIST Elektrik sektörü 

şirketleri genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda her yıl için elde 

ettikleri sıralamaları toplandığında ortaya çıkan sonuç  Tablo 20’de 

sunulmuştur. Her ne kadar ENJSA şirketi diğer şirketlere nazaran 2013 

yılında eksik değerlendirilmiş olsa da, son 5 yılda en iyi performansı 

gösteren şirket olarak tespit edilmiştir.  
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Tablo 20: 2013-2017 Genel Değerlendirme 

 
Toplam Sıralama 

AKENR 33 7 

AKSEN 20 5 

AKSUE 17 4 

AYEN 15 2 

ENJSA 8 1 

ODAS 16 3 

ZOREN 22 6 

Daha sonraki yıl sıralamada değerler birbirine çok yakın çıkmakla 

beraber, AYEN şirketi ikinci sırada yer alırken, ODAS şirketi üçüncü, 

AKSUE şirketi ise dördüncü sırada yer almıştır. Sıralamada AKSEN 

şirketi beşinci sırada olurken, ZOREN şirketi ise altıncı çıkmıştır. En az 

birinci kadar diğer şirketler ayrışan AKENR şirketi ise son sırada 

çıkmıştır.   
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Getirisi İlişkisi: Bist Sürdürülebilirlik Endeksindeki Bankalar Üzerine Bir 

İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Özel 

Sayısı,264-270 

Yalçıner, D. ve Karaatlı, M. (2018), “Mevduat Bankası Seçimi Sürecinde 
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TÜRKİYE’DE FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİNDE 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETMELERDE 

STOKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ1 

 

Dr. Fatma KARAKAYA DEMİRKUTLU 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

1. Giriş 

Bu çalışmada yüksek kalitede ve güvenilir bir finansal raporlama 

ve bağımsız denetim ortamı oluşturmaktan sorumlu Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun Türkiye Muhasebe ve 

Finansal Raporlama Standartlarının uygulanma kapsamının 

belirlenmesine ilişkin 13/09/2018 tarihli ve (03/161) sayılı kararı sonrası 

bağımsız denetime tabi işletmelerde stokların muhasebeleştirilmesinde 

oluşan farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu 

TMS’lerin uygulanma kapsamının belirlenmesine ilişkin 13/09/2018 

tarihli ve (03/161) sayılı Kararında: 

“1) Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve 

konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS’lerin 

uygulanmasına, 

 2) Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, 

kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında BOBİ FRS’nin uygulanmasına; ancak söz konusu 

kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS’leri 

uygulayabileceğine, 

 3) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve 

işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS 

yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal 

tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; 

ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya 

konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak 

TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceğine, 

karar vermiştir.” 

                                                           
1 Bu çalışmanın bir kısmında yazarın “Birleşik Ürünlerde Maliyet Belirleme Ve Karar 

Alma Açısından Oyun Teorisi Ve Maliyet Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının 

Kullanılması”  isimli Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yayınlanmamış 

doktora tezinden yararlanılmıştır. 
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Bu çerçevede, yapılan son değişikliklerle birlikte ülkemizde geçerli 

olan finansal raporlama çerçeveleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 1. Finansal Raporlama Çerçeveleri 

Kaynak: www.kgk.gov.tr 

 

TFRS’leri uygulayacak işletmelerden bazıları aşağıda verilmiştir; 

 Sermaye Piyasasında Veya Organize Olmuş Piyasalarda İşlem 

Gören A.Ş.’ler, 

 Yatırım Kuruluşları, 

 Borsada işlem görmeyen ancak, aktif toplamı 15 milyon TL ve 

üstü, yıllık net satış hasılatı 20 milyon TL ve üstü, en az 50 çalışan 

kriterlerinden ikisini sağlayan işletmeler, 

 Bankalar, 

 Finansal Kiralama Şirketleri, 

 Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri. 

 

Bağımsız denetime tabi işletmeler için stoklar konusunda; TMS 2 

Stoklar Standardı ve BOBİ FRS Tebliği’nde yer alan Stoklar (6.) 

Bölümüne göre muhasebeleştirme farklılıklarının ortaya konulacak, 

ayrıca Vergi Usul Kanunu’nda konuya ilişkin düzenlemeler 

açıklanacaktır. 

Hizmet, üretim ve ticaret işletmeleri için stoklar hesap grubu 

oldukça önem arz etmektedir. İşletmelerin faaliyet konusu ilgili olarak, 

hammadde ve malzemeler (İlk Madde ve Malzeme Hs.), üretimi devam 

eden ürünler (Yarı Mamuller Hs.), üretim sonucunda elde edilen ürünler 

(Mamuller Hs.), ticari ürünler (Ticari Mallar Hs.), diğer ürünler (Diğer 

Stoklar) ve stoklar ile ilgili çeşitli işlemlere veya ürünlere ilişkin 

http://www.kgk.gov.tr/
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muhasebeleştirme süreci, vergi mevzuatı da göz önünde bulundurularak 

izlenmek zorundadır.  

Çalışmada Türkiye Muhasebe Standartları’ndan 2 numaralı Stoklar 

Standardı (TMS 2) ve Vergi Usul Hukuku’nda stoklarla ilgili maddeler 

incelenecektir. Ayrıca özellikle birleşik ve yan ürünlerle ilgili maddeler 

vurgulanarak; stoklarla ilgili maddeler vergi mevzuatı ve TMS 2 

açısından karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 

2. Stoklar Standardı  (TMS 2) 

Türkiye Muhasebe Standartları’ndan Stoklar Standardının1 amacı 

stoklarla ilgili muhasebe işlemlerinin açıklamaktır. Söz konusu muhasebe 

işlemleri, stokların bir varlık olarak kayıtlara alınmasında, 

kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile 

karşılaştırılacak olan ilgili maliyetlerin belirlenmesidir.  

Standarda göre Stoklar; 

(a) İşin normal akışı içinde (olağan işletme faaliyetleri 

kapsamında) satılmak için elde tutulan; 

(b)Satılmak üzere üretilmekte olan ya da 

(c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk 

madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır. (TMS-2. 6) 

Standarda göre stokların, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin 

düşük olanı ile değerlenmesi gerekmektedir. Stokların maliyeti ise tüm 

satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut 

konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içermektedir.  

Satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer 

vergiler (firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve 

nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve 

hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer 

maliyetleri içerir (TMS 2.11). Satın alma maliyetleri içinde alış 

işleminden kaynaklanan faiz ve kur farkı giderleri yer almaz. 

Dönüştürme maliyetleri ise ilk madde malzemenin mamule 

dönüştürülmesinde katlanılan direkt işçilik giderleri ve sistematik bir 

şekilde ürünlere dağıtılan sabit ve değişken genel üretim giderlerini 

içermektedir. Sabit genel üretim giderlerinin dağıtımında üretim 

faaliyetlerinin normal kapasitede2 olacağı kabul edilmektedir. 

                                                           
1 Standarda ait bilgiler Kamu Gözetimi Kurumu web sitesinden alınmıştır. 

www.kgk.gov.tr/contents/files/TMS2.pdf 
2 Standarda göre normal kapasite, planlanan bakım-onarım çalışmalarından 

kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya birkaç 
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Stokların değerlemesinde maliyet ile birlikte göz önünde tutulacak 

diğer unsur net gerçekleşebilir değerdir. Bu iki unsurdan düşük olanı ile 

stoklar değerlenir. Net gerçekleşebilir değer; işin normal akışı içinde, 

tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlama maliyeti ve satışı 

gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının 

düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade etmektedir (TMS 2.7). 

Üretim işletmelerinde üretim girdisi olan ilk madde ve malzemeler 

değerlendirilirken, bünyesine girdikleri mamul stoklarının değeri de göz 

önünde bulundurulur.  Üretimde kullanmak üzere bulundurulan ilk madde 

ve malzemenin net gerçekleşebilir değeri, maliyetinin altında ise, üretimi 

yapılan ürünlerin değeri ile karşılaştırılır. Ürünlerin beklenen satış değeri, 

ilk madde ve malzemenin maliyetine eşit veya daha yüksek ise ilk madde 

malzeme maliyet değeri ile değerlenir(Gökçen, Ataman, Çakıcı, 2011: 

132). Ancak, ilk madde ve malzemelerin fiyatlarındaki azalış, ürünlerin 

maliyetinin net gerçekleşebilir değerinden daha yüksek olacağını 

gösteriyorsa, ilk madde ve malzemelerin değeri net gerçekleşebilir 

değerine düşürülür (TMS 2.32). 

Stokların maliyetine alınmayan ve oluştukları dönemin gideri 

olarak kabul edilen giderlerin bazıları standardın 16. maddesinde 

sıralanmıştır. 

(a) Normalin üstünde gerçekleşen, ilk madde ve malzeme (fire ve 

kayıplar), işçilik ve diğer üretim maliyetleri 

(b) Bir sonraki üretim aşaması için zorunlu olanlar dışındaki 

depolama giderleri 

(c) Stokların bulunduğu konum ve duruma gelmesinde katkısı 

olmayan genel yönetim giderleri ve 

(d) Satış giderleri. 

Genel yönetim giderleri ile ilgili maddeye göre,  stokların 

bulunduğu konum ve duruma gelmesi için katkısı olan genel yönetim 

giderleri stokların maliyetine eklenmektedir. Söz konusu genel yönetim 

giderleri ile üretilen ürünler arasında bağlantı olması beklenmektedir. 

                                                                                                                                   
dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim 

düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite olarak kabul 

edilebilir.(TMS 2, md. 13) 

Diğer bir ifadeyle normal kapasite, teorik kapasiteden planlanan üretim kesintisi süresince 

üretilebilecek ürün miktarının çıkarılmasıyla hesaplanabilir. Teorik kapasite, makine veya 

teçhizatın hiçbir bekleme gecikme, arıza, aksama veya duraklama olmadan ulaşabileceği 

en yüksek üretim miktarıdır 

Fiili kapasite, işletmenin herhangi bir dönemdeki gerçekleşen üretim kapasitesini ifade 

ederken; kapasite kullanım oranı fiili kapasitesinin normal kapasiteye oranlanmasıyla 

hesaplanmaktadır. 
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Standarda göre stokların maliyeti, üç yönteme göre 

hesaplanabilmektedir. Gerçek parti maliyet yöntemi, ilk giren ilk çıkar 

yöntemi (FIFO) veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi. 

Gerçek parti maliyet yönteminde; normal şartlarda birbirleri ile 

ikame edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler için üretilen veya satın 

alınan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa ilişkin özel maliyeti 

dikkate alınarak belirlenir. Bunların dışındaki stoklar ise ilk giren ilk 

çıkar veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden biri uygulanarak 

belirlenir. Ağırlıklı ortalama maliyet yönteminde, dönem sonu veya 

hareketli ağırlıklı ortalama hesaplanabilir. Bir işletme benzer özelliklere 

ve benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama 

yöntemini kullanır. Kullanım alanları veya türü itibarıyla farklı olan 

stoklar için, farklı maliyet hesaplama yöntemleri kullanılabilir (TMS 

2.23-25). Standarda göre son giren ilk çıkar yöntemi 

uygulanamamaktadır.  

Birleşik üretim sonucunda üretilen ürünlerin maliyetlerinin 

belirlenmesine ilişkin Standartta yer alan hüküm ise şu şekildedir. 

“Üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte üretilebilir. 

Birlikte üretilen ürünler, her ürünün ana ürün olduğu “ortak ürünler” veya 

ana ürün ve yan ürün olabilir. Her bir ürünün üretim maliyetlerinin ayrı 

olarak belirlenemediği durumlarda, bu maliyetler ürünler arasında 

rasyonel ve tutarlı bir temele göre dağıtılır(TMS 2.14). 

3.Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama 

Standardı’nda Stoklar ile İlgili Düzenlemeler 

29 Temmuz 2017 tarihinde 30138 sayılı Mükerrer Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal 

Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ” ve eki olan “Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)” 1 Ocak 2018 

tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. BOBİ FRS’nin amacı gerçeğe 

uygun, finansal bilgi ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal 

tablolar düzenlenmesini sağlamaktır. Tebliğ’e göre, BOBİ FRS; bağımsız 

denetime tabi olup, 26/08/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kurul Kararı kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin 

bireysel ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanması 

zorunludur.  

Tebliğ’in altıncı maddesine göre, BOBİ FRS’nin uygulanması 

açısından aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini varsa, bağlı ortaklıklarıyla 

birlikte art arda iki hesap döneminde aşan işletmeler, izleyen hesap 

döneminde büyük işletme olarak değerlendirilirler.  

 Aktif toplamı 75 milyon TL ve üstü, 
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 Yıllık net satış hasılatı 150 milyon TL ve üstü, 

 Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü  

BOBİ FRS 27 bölümden oluşmakta olup altıncı bölüm stoklarla 

ilgilidir. Bu bölümde yer alan stoklara ilişkin muhasebe ilkeleri ve 

uygulamalar genellikle TMS 2 Stoklar Standardı ile benzeşmektedir. 

Ancak bazı konularda farklılıklar mevcuttur1.  

Söz konusu farklılıklardan biri, bir yıl ve daha kısa vadeli ödeme 

karşılığında satın alınan stoklar vade farkı ayrıştırılmadan 

muhasebeleştirilirken; bir yıldan uzun vadeli ödeme karşılığında satın 

alınan stokların vade farklarının, etkin faiz yöntemine göre hesaplanarak 

faiz gideri olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir (BOBİ FRS,6.8). 

Ayrıca BOBİ FRS de, TMS 2 de öngörülen normal maliyetleme 

yöntemine ek olarak tam maliyetlemenin de kullanılabileceği ifade 

edilmiştir. 

Diğer farklılık ise borçlanma maliyetlerindedir. BOBİ FRS’de 

Stoklara ilişkin borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde kâr veya 

zarara yansıtılmaktadır. Ancak üretilmesi bir yıldan uzun süren stoklar 

için katlanılan borçlanma maliyetleri satışa hazır hale geldiği tarihe kadar 

stoğun maliyetine dâhil edilmektedir. TMS 2 Stoklar Standardı ise TMS 

23 Borçlanma Maliyetleri Standardına atıf yaparak stoklardan sadece 

özellikli varlık olarak kabul edilenlerin borçlanma maliyetlerinin stok 

maliyetine ekleneceği ifade edilmektedir. 

 4.Vergi Mevzuatında Stoklarla İlgili Düzenlemeler 

Vergi Usul Kanunu açısından iktisadi kıymetleri değerlemenin 

temel amacı vergi matrahlarının hesaplanmasıdır. Kanun’un 263. 

maddesinde iktisadi kıymetin türüne göre; maliyet bedeli, borsa rayici, 

tasarruf değeri, mukayyet değer, itibari değer ve emsal bedeli ile 

değerleme yapılabileceği belirtilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’na göre dönem sonu stokların değerlemesinde 

maliyet bedeli geçerlidir. Ancak değerleme günündeki satış bedelleri %10 

ve daha fazla düşüklük göstermişse emsal bedel uygulanabilir. Emsal 

bedeli, gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak 

tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde 

emsaline nazaran haiz olacağı değerdir (VUK. 267,274. Md.). İşletmeler 

üretim maliyetinden pay vermediği yan ürünleri ve artıkları emsal bedeli 

ile değerlerler. Kanun maddesine göre, emsal bedel sırasıyla Ortalama 

Fiyat Esasına, Maliyet Bedeli Esasına veya takdir esasına göre belirlenir. 

                                                           
1 Bu bölümde sadece farklılıklardan bahsedilecektir. 2.8.4. başlığı altında Stoklara ilişkin 

TMS, BOBİ FRS ve Vergi yasalarında yer alan düzenlemeler karşılaştırılacaktır. 
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Ortalama Fiyat Esasında, ortalama satış fiyatının hesaplanması 

gerekmektedir. Bu fiyatın hesaplanması ancak dönem sonlarında 

mümkün olmaktadır. İşletmeler, bu sebeple, dönem (en çok son üç ay) 

boyunca ortaya çıkan bu unsurları sattıkça ilgili gelir hesaplarına 

kaydetmektedir. Dönem sonunda hesaplanan ortalama fiyata göre, elde 

kalan stoklar değerlenerek ilgili stok hesabına kaydedilirler. Karşılığı ise, 

satılan mamullerin maliyetinden düşülmektedir (Karakaya, 2007: 307). 

Maliyet bedeli esasında, emsal bedeli belirlenecek olan malın 

maliyeti bilinebiliyorsa, bu maliyet bedeline toptan satışlar için %5, 

perakende satışlar için %10 ilave edilerek hesaplanmaktadır.  

Takdir esasında ise, diğer iki esasa göre belirlenememiş emsal 

bedel, takdir komisyonunca takdir yolu ile belirlenmektedir. 

Kanun hükmü; işletmelere maliyet bedelinden daha düşük olan 

piyasa değeri ile değerleme yapmalarına imkân vermemekte; sadece belli 

şartlarla maliyet bedelinden daha düşük olan piyasa değeri ile değerleme 

imkânı tanımaktadır. Aslında yapılan değerleme işlemi ile mükellefe bu 

dönemin ödenecek gelir ya da kurumlar vergisini diğer hesap 

dönemlerinde ödeme imkânı getirilmektedir (Çakmakçı, 2007). 

Üretim sonucu elde edilen ürünler için ise maliyet bedelini 

oluşturacak unsurlar Kanunun 275. maddesinde belirtilmiştir. Kanuna 

göre ürün maliyetini; 

 Ürün için kullanılan direkt ilk madde malzeme,  

 Ürün için yapılan direkt işçilik,  

 Genel üretim giderlerinden ürüne düşen pay,  

 Genel yönetim giderlerinden ürüne düşen pay(maliyete ilavesi 

isteğe bağlıdır.), 

 Ambalajlı olarak piyasaya sunulması zorunlu olan ürünlerde 

ambalaj malzemesinin bedelinden oluşmaktadır. 

TMS 2 esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarda net 

gerçekleşebilir değere göre değerleme yapılmışsa, stokun maliyetinden 

vergi kanunlarımızca kabul edilmeyen bütün değer düşüklükleri 

indirilecektir (Örten, Kaval, Karapınar, 2007: 52). Vergi Kanunu’ndan 

farklı olarak, Standarda göre net gerçekleşebilir değerle değerlenmesi 

gereken stoklar için tahmini satış giderleri de dikkate alınmaktadır. 

5.Stoklar Standardı, BOBİ FRS ve Vergi Mevzuatına Göre 

Stokların Değerlemesi ve Karşılaştırma 

Standarda göre satılmak üzere üretilmekte olan ve üretimde 

kullanılacak ilk madde ve malzemeler şeklindeki varlıklar “stok”  olarak 

adlandırılmaktadır ve birleşik üretimde kullanılan ilk madde ve malzeme 
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ve üretim süreci sonrasında elde edilen ürünlerin maliyetlerinin bu 

standardın kapsamında hesaplanması gerekmektedir.  

Standart ve BOBİ FRS’ye göre, birleşik üretimde kullanılmak 

üzere satın alınan hammadde ve malzeme net gerçekleşebilir değer ve 

maliyetten düşük olanı ile değerlenecektir. TMS 2’ye göre net 

gerçekleşebilir değerin, maliyetten düşük olması; kısaca net 

gerçekleşebilir değerle değerleme yapılması durumunda vergi 

kanunlarımıza göre uyumlama yapılması gerekmektedir.  

TMS 2’de birleşik üretim sürecinde oluşan ana ürün, ortak 

(birleşik) ürün ve yan ürün kavramlarına yer verilmiştir. Standardın 14. 

maddesine göre; “üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte 

üretilebilir. Birlikte üretilen ürünler, her ürünün ana ürün olduğu “ortak 

ürünler” veya ana ürün ve yan ürün olabilir. Her bir ürünün üretim 

maliyetlerinin ayrı olarak belirlenemediği durumlarda, bu maliyetler 

ürünler arasında rasyonel ve tutarlı bir temele göre dağıtılır. Maliyetlerin 

dağıtımı, örneğin ürünlerin ayrılma noktasındaki veya tamamlandıktan 

sonraki nispi satış değerlerine göre yapılabilir. Yan ürünler, çoğunlukla 

yapıları gereği önemsizdirler. Eğer durum böyleyse, yan ürünler net 

gerçekleşebilir değerlerine göre ölçülürler ve bu tutar ana ürünün 

maliyetinden düşülür. Bunun sonucu olarak, ana ürünün defter değeri 

maliyetinden önemli ölçüde farklılık göstermez” (TMS 2.14).  

BOBİ FRS’nin Stoklar bölümünde birleşik ve yan ürünlerle ilgili 

TMS 2’den ayrışan bir nokta bulunmamaktadır. Bire bir aynı metin 

tekrarlanmıştır.  

Standart ve BOBİ FRS, birleşik ürünlerin maliyetlerini belirlemede 

kural koymamıştır. Birleşik üretim sürecinde ortaya çıkan ilk madde ve 

malzeme, direkt işçilik ve genel üretim giderlerinin oluşturduğu “birleşik 

giderler” ile ürünler arasında doğrudan bir ilişki kurulamadığında, 

mantıklı bir dağıtım yöntemiyle giderlerin dağıtılacağı belirtilmiştir. Yan 

ürünler konusunda ise, yan ürünün önemsiz olduğu durumlarda, birleşik 

giderlerden pay verilmeyeceği ifade edilmiştir. Ayrıca yan ürünleri net 

gerçekleşebilir değeriyle ölçüp, ana ürün veya birleşik ürünlerin 

maliyetinden düşülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Standart yan ürünleri 

satılana kadar yokmuş gibi kabul eden, satıldığında finansal tablolarında 

yer veren yaklaşımı benimsememiştir. 

Standart ve BOBİ FRS yukarıda sayılanlara ek olarak, birleşik 

üretim yapan işletmelerin bilançolarında yer alan stok maliyetlerini; ilk 

giren ilk çıkar yöntemi veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerini 

uygulayarak belirleyebilecekleri de vurgulanmıştır. 

Vergi Usul Kanunu açısından ise, birleşik üretim giderlerinin 

dağıtılmasına özgü bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, VUK birleşik 
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üretim yapan işletmelerde üretim maliyetinden pay verilmeyen yan 

ürünler emsal bedeli ile değerleneceğini belirtmiştir. Kanuna göre emsal 

bedel ortalama fiyat esasına, maliyet bedeli esasına veya takdir esasına 

göre belirlenmektedir. 

Ayrıca VUK, üretim sonucu elde edilen ürünlerin maliyetine 

nelerin dâhil edileceği belirtilmiştir. Ürün için yapılan hammadde ve 

malzeme ve işçilik giderleri; ürünlere dağıtılacak olan genel üretim ve 

genel yönetim giderleri (isteğe bağlı); ambalajlı satışı zorunlu olan 

mallarda ambalajlama giderleri, ürünün maliyetini oluşturmaktadır. 

VUK’a göre mükellefler maliyet belirleme yöntemlerinden istediklerini 

tercih edebilirler. 

Diğer taraftan birleşik üretim yapan işletmelerde TMS 2 Standardı 

uyarınca ürün maliyetleri normal maliyet yöntemi uygulanarak 

hesaplanmaktadır. BOBİ FRS’ye tabi işletmeler için ise tam veya normal 

maliyet yöntemlerinden herhangi birini kullanabilmektedirler. Vergi 

mevzuatında ise ürün maliyetleri hesaplanmasında sabit/değişken gider 

ayrımı yapılmaksızın tam maliyet yöntemi uygulanmaktadır. 

Çizelge 1’de Stoklar Standardı, BOBİ FRS ve VUK’a göre genel 

olarak stokları, ilgilendiren maddelerin karşılaştırılması sunulmuştur. 

 

Çizelge 1 Stoklarla ilgili konuların TMS 2, BOBİ FRS ve Vergi 

Mevzuatına Göre Karşılaştırılması 

Konu TMS 2 BOBİ FRS Vergi Mevzuatı 

Stok 

Maliyetlerini 

Hesaplama 

Yöntemi 

Normal maliyet 

yöntemi 

Tam maliyet veya 

Normal maliyet 

yöntemi 

Tam maliyet 

yöntemi 

Stokların 

Değerleme 

ölçüsü 

Net gerçekleşebilir 

değer ve maliyet 

bedelinden düşük 

olanı ile değerlenir. 

Net gerçekleşebilir 

değer ve maliyet 

bedelinden düşük 

olanı ile 

değerlenir. 

Maliyet bedeli 

ile değerlenir. 

Stok Değer 

Düşüklüğü 

Hesaplama 

Net gerçekleşebilir 

değerle değerlenen 

ürünlerde maliyet 

bedeli arasındaki 

fark kadar değer 

düşüklüğü karşılığı 

ayrılmaktadır. 

Net gerçekleşebilir 

değerle değerlenen 

ürünlerde maliyet 

bedeli arasındaki 

fark kadar değer 

düşüklüğü karşılığı 

ayrılmaktadır. 

Satış değerinin 

maliyet 

bedelinden %10 

düşük olması 

veya yangın, 

deprem, vs. 

sebeplerle değer 

kaybettiği 

hallerde değer 

düşüklüğü için 
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karşılık ayrılır. 

Borçlanma 

Maliyetleri 

Özellikli varlık 

niteliğindeki 

stokların maliyetine 

dâhil edilir. 

Stoklara ilişkin 

borçlanma 

maliyetleri 

oluştukları 

dönmede 

kâr/zarara 

yansıtılır. Ancak 

Üretimi 1 yıldan 

uzun süren 

stokların 

maliyetine dâhil 

edilir. 

Maliyete dâhil 

edilebilir. 

Birleşik ürün 

maliyetlerinin 

belirlenmesi 

Birleşik ürünlerde 

birleşik giderlerin 

dağıtılmasında 

kural koymamakla 

birlikte mantıklı bir 

dağıtım yöntemiyle 

giderlerin 

dağıtılacağına yer 

verilmiştir. 

Birleşik ürünlerde 

birleşik giderlerin 

dağıtılmasında 

kural koymamakla 

birlikte mantıklı 

bir dağıtım 

yöntemiyle 

giderlerin 

dağıtılacağına yer 

verilmiştir. 

Herhangi bir 

açıklama 

yapılmamıştır. 

Yan ürün 

maliyetlerinin 

belirlenmesi 

Yan ürünleri net 

gerçekleşebilir 

değeriyle ölçüp, 

ana ürün veya 

birleşik ürünlerin 

maliyetinden 

düşülmesi 

gerektiğini 

vurgulamıştır. 

Yan ürünleri net 

gerçekleşebilir 

değeriyle ölçüp, 

ana ürün veya 

birleşik ürünlerin 

maliyetinden 

düşülmesi 

gerektiğini 

vurgulamıştır. 

Yan ürünler 

emsal bedel 

üzerinden 

değerlenmektedi

r.  

Maliyetlendir

me teknikleri 

(Stok maliyeti 

ölçüm yöntemi) 

Fiili maliyet asıl 

olmakla birlikte, 

hesaplama 

problemi 

yaşandığında 

standart maliyet 

yöntemi veya 

perakende yöntemi 

de 

uygulanabilmektedi

r. 

Fiili maliyet asıl 

olmakla birlikte, 

sonuçlar fiili 

maliyete yakınsa, 

standart maliyet 

yöntemi veya 

perakende yöntemi 

de 

uygulanabilmekted

ir 

Fiili maliyet 

yöntemi 

uygulanmaktadır

. 

Stokların 

vadeli 

Vadeli alımlarda 

ödenen vade 

1 yıldan uzun 

vadeli alımlarda 

Vadeli alımlarda 

ödenen vade 
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alınmasında 

vade 

farklarının ve 

erken 

ödemelerde 

kasa 

iskontolarının 

dikkate 

alınması 

farkları stok 

maliyetine dahil 

edilmeyip 

ayrıştırılarak Faiz 

Gideri olarak 

kaydedilirken; 

iskontolar 

maliyetin 

belirlenmesinde 

indirim konusu 

yapılmaktadır. 

vade farkı 

ayrıştırılarak Faiz 

Gideri olarak 

kaydedilirken; 

iskontolar 

maliyetin 

belirlenmesinde 

indirim konusu 

yapılmaktadır 

farkları stok 

maliyetinden 

ayrıştırılmamakt

a; kasa 

iskontoları ise 

stok 

maliyetinden 

düşülmektedir. 

 

Konu TMS 2 BOBİ FRS Vergi Mevzuatı 

Üretimde 

anormal fire 

olması 

Anormal firelerden 

üretilen ürünlere 

pay verilmeyip, 

dönem gideri 

olarak 

kaydedilmektedir. 

Anormal 

firelerden üretilen 

ürünlere pay 

verilmeyip, dönem 

gideri olarak 

kaydedilmektedir 

Olağanüstü 

durumlar 

nedeniyle ortaya 

çıkan firelerden 

takdir 

komisyonunca 

kabul edilen 

tutarlar ürün 

maliyetlerine 

dahil edilirken, 

kabul edilmeyen 

fireler vergi 

matrahının 

tespitinde 

dikkate 

alınmamaktadır. 

Genel yönetim 

giderlerinin 

stok maliyetine 

eklenmesi 

Stokların 

bulunduğu konum 

ve duruma gelmesi 

için katkısı olan 

genel yönetim 

giderleri stokların 

maliyetine 

eklenmektedir. 

Stokların 

bulunduğu konum 

ve duruma gelmesi 

için katkısı olan 

genel yönetim 

giderleri stokların 

maliyetine 

eklenmektedir. 

Genel yönetim 

giderlerinin 

stoklara düşen 

payının 

maliyetlere 

eklenmesi isteğe 

bağlıdır. 
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6. SONUÇ 

Kamu Gözetim Denetim ve Muhasebe Standartları Kurulu 

tarafından finansal raporlama çerçevesi belirlenmiş olan işletmeler için 

bağımsız denetime tabi olan işletmelerde TMS 2 veya BOBİ FRS 

genellikle uyum göstermekle birlikte Büyük ve Orta Boy İşletmelere bazı 

konularda kolaylık olması açısından farklılıklar mevcuttur.  

Bu farklılıklar; 

Stokların vadeli alımları: TMS 2’de vade süresine bakılmaksızın 

tüm vade farkları ayrıştırılırken; BOBİ FRS’de sadece bir yıldan uzun 

vadeli alımlarda vade farkı ayrıştırılmakta ve faiz gideri olarak 

muhasebeleştirilmektedir. 

Stoklara ilişkin borçlanma maliyetleri: TMS 2’de özellikli varlık 

niteliğinde olan stoklar için stoklar tamamlanana kadar ilgili borçlanma 

maliyetleri stoğun maliyetine eklenmekte, daha sonra ortaya çıkan 

borçlanma maliyetleri ise gider yazılmaktadır. BOBİ FRS’de Borçlanma 

maliyetleri oluştukları dönemde kâr veya zarara yansıtılmaktadır. Sadece, 

üretilmesi normal şartlar altında bir yıldan daha uzun süren stoklar için 

katlanılan borçlanma maliyetleri satışa hazır hale geldiği tarihe kadar 

stokun maliyetine dahil edilmektedir. 

Stok maliyetlerini hesaplama yöntemi: TMS 2’de Stok 

maliyetlerinin normal maliyet yöntemi kullanılarak belirlenmesi gerektiği 

belirtilirken, BOBİ FRS’de, normal maliyet yöntemi yanında tam maliyet 

yönteminden de bahsedilmektedir.  
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 1. GİRİŞ 

 

 Küresel rekabet ortamında koşulların her geçen gün daha da 

zorlaştığı bir ekonomik çevrede toplumların varlıklarını sürdürebilmeleri, 

onların gelişmişlik düzeyleri ile doğrudan bağlantılıdır. Uygarlığın zaman 

yolculuğunda bilhassa, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle 

beraber, girişimcilik toplumlar nezdinde farklı bir yere sahip olmuştur. 

Girişimciliğin gelişmesiyle beraber yeni fırsatlar ortaya koyan düşünceler 

üretim araçları ile bir araya gelerek, çok daha yeni ve gelişmiş mal ve 

hizmetler ortaya çıkmıştır. Girişimcilik yalnızca ekonomik kalkınmaya 

vesile olmamış aynı zamanda istihdam oluşturma ve toplumların sosyal 

olarak da toplumların gelişmesine katkıda bulunmuş ve sosyoekonomik 

seviyelerinin artmasına imkân sağlamıştır. Neredeyse İnsanlık tarihi 

kadar eski olan girişimcilik kavramı zaman içerisinde uzun bir yolculuğa 

çıkmış ve günümüzde de çok daha farklı boyutlarda karşımıza 

çıkmaktadır (Aşkın, Nehir, Vural, 2011: 55). 

İnsanların sahip oldukları kendi düşünce, hayal, istek ve arzularını 

toplumda başka bir bireye bağımlı olmadan gerçekleştirmek istemeleri, 

bunun sonucunda da o kişiler tarafından bu istek ve arzularının hayata 

geçirmek noktasında işletme kurmalarını kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Böylelikle ortaya çıkan her türlü işletme bu girişimin neticesidir ve 

girişimin özelliklerini yansıtmaktadır. Kimi zaman her ne kadar insanlar 

belirli bir ücret karşılığı başkalarının yanında çalışmak üzere iş 

bulamamaları nedeniyle kendi işletmelerini kurmuş olsalar da bunların 

temelinde yatan neden yine bu kişilerin sahip olmuş oldukları girişimcilik 

ruhudur. Böylece biz girişimciyi en yalın basit şekliyle; toplumun   

ihtiyacı olan bazı ürün ve hizmetleri üretmek amacıyla bu işi sahiplenen 

ve bu amaç için sahip olduğu ekonomik birikimleri riske atan ve emeğini 

ortaya koyan kişi olarak tanımlayabiliriz (Müftüoğlu, 1994: 74-75).  

Girişimcilik, yetenek, düşünce, fiziksel ve ekonomik sermaye ve bilginin 

birlikte bir arada olmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk sayesinde, 

meydana gelen süreç kimi zaman riskli, belirsiz kimi zamanda gelişigüzel 

olabilir fakat daima dinamik yapıya sahiptir. Girişimcilik kavramı, farklı 

bireyler açısından farklı anlamlar ifade etmektedir. “Girişimcilik” ve 
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“Girişimci” kavramı ile ilgili olarak bütüncül bir fikir birliği oluşmamıştır 

(Sexton ve Smilar, 1996: 2).  

Girişimci gerek kendisinin sahip olduğu veya kendisi tarafından 

başkalarından temin etmek suretiyle elde etmiş olduğu ekonomik 

sermayeyi, kendi fiziksel bilgi, beceri ve yetenekleriyle birlikte bir araya 

getirmek suretiyle bu üretim faktörlerini en doğru ve verimli bir şekilde 

kullanarak elde etmiş olduğu ya da elde edeceği kârı en üst düzeyde 

tutmak isteyecektir. Böylece elde etmiş olduğu bu kazanımları yeniden 

işletmesine aktarmak suretiyle gerek işletmesinin yaşam döngüsünü 

sağlamak gerekse de büyüyebilmek adına sahip olduklarından her zaman 

daha fazlasını elde etme isteği içinde olacaktır. Aksi durumda bu istek, 

arzu ve hayallerini gerçekleştirmesi mümkün olmayacak ve girişimcilik 

düşüncesinin esasını oluşturan başarma isteğinden uzaklaşacaktır. 

 

 2. GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI  

 2.1. Girişimci 

 Girişimci “herhangi bir mal veya hizmet işini üretmek için bir işe 

girişen, kalkışan kimsedir”. Müteşebbis ise, “ticaret, endüstri vb. 

alanlarda ekonomik ve beşerî anlamda sermaye koyarak girişimde 

bulunan bireydir” (Gözek, 2006: 3). Girişimcilik, bireyin sahip olduğu 

kabiliyet, düşünce, ekonomik faktörler ve bilginin bir arada olmasını 

zorunlu kılar. Bu birliktelik prosesi, risk taşıyan, muğlak bir çevrede ve 

bazen de gelişigüzel olabilir ancak her zaman için dinamik bir şekilde 

meydana gelir. Girişimcilik, bireyler açısından değişik anlamlar ifade 

etmektedir. “Girişimcilik” ve “Girişimci” kavramı hakkında bütüncül bir 

fikir birliği veya tanımlamadan bahsetmek mümkün değildir (Sexton ve 

Smilar, 1996: 2).   

 Girişimcilik, bir bireyin ya da bireylerin bir araya gelerek 

oluşturdukları birlikteliklerin, toplumun gereksinimi olan ürün veya 

hizmetlerin imal edilmesi ya da dağıtılması sürecini içerisine alan, kazanç 

elde etme odaklı bir işletmenin inşa edilmesi, varlığının devam etmesi ve 

daha da gelişmesi için birtakım sorumlulukları üzerlerine almalarına 

yönelik bir faaliyettir. Girişimci ise, üretim için gereken araçları (üretim 

faktörlerini, ekonomik ve beşerî sermaye) birbiriyle uyumlu bir şekilde 

kombin ederek, toplumun gereksinimi olan ürün ve hizmetlerin üretimi 

için gereken süreçleri hayata geçiren, ihtiyaç duyulan bu ürün ve 

hizmetlerin meydana gelebilmesi gereken ekonomik sermayeyi temin 

eden ve elde edilen bu ürün ve hizmetlerin kâra dönüşeceği pazar 

olanaklarını keşfeden kişi şeklinde ifade edilebilir (Ufuk ve Özgen, 

2000). Girişimcilik kavramı konusunda ciddi kazanımları olan Hisrich ve 

Peters (2001), girişimciyi; “emek, hammadde ve diğer enstrümanları daha 

büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir araya getiren kişi” şeklinde 

ifade etmektedirler. Girişimciyi, “kaynaklar elde edilmesi veya temini 
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konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, gerçekleştirilmek istenen 

faaliyetler için gerekli olan insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin 

işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da kârlılık yaratacak biçimde 

tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi” olarak ifade 

etmek doğru olacaktır (Silver ve David, 1983). Bu sayede girişimci, sahip 

olduğu ekonomik ve beşerî sermaye ile birlikte çağın gerektirdiği 

teknolojiyi ve hammadde ve doğal kaynaklarla birlikte doğru bir biçimde 

bir araya getirerek, toplumun ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri üreten kişi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Girişim kavramı, sahip olduğu spesifik birtakım özellikleri 

nedeniyle genel anlamda işletme ve ticari işletme kavramlarından 

farklılık göstermektedir. 

 

 2.2. Girişimcilik Kavramı 

 

 Küresel anlamda ekonomik olarak gelişmenin, inovasyonla 

birlikte iki önemli unsurundan bir tanesi olan girişimcilik, zaman geçtikçe 

çok daha önemli bir hale gelmektedir. Meydana getirdiği iş olanakları 

sayesinde istihdama önemli ölçüde katkılar sunan, sahip olunan 

ekonomik sermayenin verimliliği az olan alanlardan etkinliği ve 

verimliliği yüksek olan sahalara kaydırılması, yenilikçi ve sürekli 

değişimin öncüsü olan gelişmelere imkân sağlaması sebebiyle 

girişimcilik, ülkeler bakımından rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel 

bir ortamda oldukça önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

 Fransızca kökenli bir kelime olan ve “bir şey yapmak” anlamına 

gelen “entreprendre” kelimesinden türemiş olan girişimci kelimesi, 

ekonomik terim olarak ilk kez 18. yüzyılda, İrlanda asıllı olan ve Paris’te 

bankacılık yapan Richard Cantillon tarafından kullanılmıştır. Cantillon, 

1755 tarihinde çıkarmış olduğu “Essai sur la nature du commerce en 

general” isimli çalışmasında, girişimcinin en önemli özelliği olan risk 

alma üzerinde durmuştur. Fransız iktisatçı Jean Baptiste Say’da girişimci 

kavramından literatürde bahsetmiştir. Say Cantillon’un kullandığı 

girişimci ifadesini bir adım öteye taşıyarak; “girişimcinin risk alma 

özelliğinin yanı sıra üretim araçlarının bir araya getirilmesi, örgütlenmesi 

ve bunların uyumlu bir biçimde yönetilmesi için bireyin sahip olması 

gereken kişisel özellikler” konusunda önemine dikkat çekmiştir (Hisrich 

ve Peters, 1995: 6). Cantillon’a girişimciyi, kazanç sağlamak maksadıyla 

yapılacak olan faaliyet/faaliyetleri düzenleyen ve bunun başarısız olması 

ihtimaline karşın o faaliyetin riskini üzerine alan kimsedir. İktisadi 

faaliyetler anlamında girişimcinin önemini, risk üstlenen ve belirsizlik 

durumlarında nasıl hareket etmesi gerektiğini bilme yeteneği bakımından 

değerlendirmiştir (Börü, 2006: 1).   

 Girişimcilik kavramına, girişimciyi yeniliği sunan kişi şeklinde 

ifade ederek, en ciddi ve en çok tanınan katkıyı Joseph Schumpeter “The 
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Theory of Economic Development” isimli kitabıyla yapmıştır (Aidis, 

2003: 4). Joseph Schumpeter, girişimcinin, esasında herkes tarafından 

aşina olunan çalışma kalıplarından sıyrılıp yeni bir üslup geliştirerek 

araştırmalarını devam ettirdiğini ifade etmiştir (Kuratko ve Hodgetts, 

2001:29). Girişimci yenilik üreten ve daha önceden kullanılmış olan 

teknolojileri geliştiren kimse şeklinde tanımlamıştır.   

 Girişimcilik, esasında var olan piyasa fırsatlarını keşfetmek, 

bunlardan doğru olanını tercih etmek, değerlendirmek ve daha sonra 

muğlak bir belirsiz bir çevrede inovasyon üretebilme kabiliyetidir. Bu 

kabiliyete etki eden bir takım esas etkenler vardır (Ferrante, 2005). Bu 

etkenler; başarma gereksinimi, kontrol merkezi, risk üstlenme eğilimi, 

belirsizliğe karşı esneklik, öz güven ve yenilikçiliktir (Bozkurt ve 

Erdurur, 2013: 59). Diğer taraftan, girişimcilik ile ilgili ifade edilmek 

istenen farklı bir tutum daha mevcuttur; bu konuda girişimciliği açıklayan 

iki okuldan bahsedilmektedir. Değişik düşünce ve pratikleri kullanan bu 

iki okul, “Ekonomi Okulu” ve “Eğitim Okulu” şeklinde 

sınıflandırılmıştır. Ekonomi okulu savunucuları, girişimcilerin işletmeler 

inşa ettiklerini ve bu sayede yeni bazı meslek dalları yarattıklarını ve 

bunun sonucunda da ekonomik anlamda bir değer yaratmak suretiyle 

toplumların sosyoekonomik seviyelerinin yükselmesi ve refah 

düzeylerinin artmasında rol oynadıklarını ifade etmektedirler (Casson, 

1990: 2). Eğitim okulu savunucuları ise, girişimciliğin çok daha geniş bir 

kavram ve uygulama alanına sahip olduğunu ifade etmektedir. Bunun 

yanında kişilerin girişimci davranış biçimleri sergilemelerinde onları bu 

yönde hareket etmeleri noktasında güdüleyici bir takım motivasyon 

araçlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, kişinin üstlenmek zorunda 

olduğu bir takım sorumluluk ve çözmesi gereken birçok problemin 

mevcut olduğunu anlatmaktadır. Böylece işletme tipi girişimcilik 

kavramı, kişilerin işletme bünyesinde birer girişimci gibi hareket ettiği bir 

işletme olarak görülmektedir. Girişimcilik, bireyin sahip olduğu hayal 

gücünün kullanmasını, yaratıcı olmasını, sorumluluk üstlenmesini, 

düşünceleri iyi organize etmesi ve tanımlamasını, karar almasını ve geniş 

yapılar içinde başkalarıyla ilişkiler kurmasını içerecek şekilde 

kullanılmaktır (Bridge vd., 1998: 21).  

 Schumpeter tarafından geliştirilen girişimcilik kavramı geniş 

kitleler tarafından destek bulmuştur. Joseph A.Schumpeter’in girişimcilik 

kavramı tanımlarken “yenilik” kavramını bu düşüncenin merkezine 

konumlandırmıştır. Schumpeter’e (1961) göre girişimci insanların 

ihtiyacı olan bir takım yeni ürünler üretmeyi başaran, yeni prosesler 

oluşturabilen, üretmiş olduğu ürün veya hizmetten kâr elde edebileceği 

pazarlar bulabilen, üretim için gereken yeni kaynaklar elde edebilen ve 

yeni oluşum biçimleri meydana çıkarabilen, bu sayede işletme 

bakımından yeni değişiklikler ve farklılıklar elde ederek var olan 

ekonomik sistemde radikal değişiklikler yapabilen kimsedir. Bu 
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girişimciliği ise yıkıcı girişimcilik şeklinde tanımlamaktadır (Yıldız, 

2007: 3).  

 Girişimcilikle kavramı hakkında bugün yazında çok çeşitli 

tanımlamalar olsa da yapılan neredeyse tüm tanımlamaların ortak 

noktasında; inovatif düşünme, pazarda var olan fırsatları görebilme, yeni 

bir iş oluşturma, yeni bir ürün geliştirme gibi benzer kısımlarda kesiştiği 

ifade edilebilir. Fakat girişimci özelliğe sahip bireylerin kendilerine özgü 

farklı ve değişik karakteristiklere sahip olmaları ve bu doğrultuda değişik 

girişimcilik şekilleri göstermeleri, girişimcilik kavramının ifade 

edilmesinde tam bir bütüncül yaklaşım sağlanamamasına neden 

olmaktadır. Ciddi başarıla elde etmiş olan girişimcilerin sahip oldukları 

benzer özellikler üzerine yapılan araştırmalarda ise genel anlamda 

“gözlem yapabilme”, “işe ve görevlere bağlanma”, “liderlik yapabilme”, 

“belirsizlikle baş edebilme”, “risk alabilme”, “objektif olma”, “pratik 

zekâya sahip olma”, “iyimserlik”, “ikna kabiliyetine sahip olma”, 

“uzlaşma yeteneği”, “proaktif yönetim anlayışı ile çalışma”, “azimli 

olma” ve “bilgili olma” özelliklerinin açığa çıkarıldığı anlaşılmaktadır 

(Bozgeyik, 2005: 77-78; Döm, 2006: 27-28; Yıldız, 2007: 6-7) 

 Girişimcilik, bireyin sahip olduğu, hayal gücü, düşünce, fikir, 

yenilik ve yaratıcılığını, var olan yüksek iletişim becerisi ve beşeri 

sermayesi ile bir araya getiren, üretim için gereken ekonomik sermayeyi 

elde eden, belirsiz bir çevrede risk alarak uygulamaya koymak istediği 

düşünce, fikir, yenilik ve yaratıcılığını kimseye bağımlı olmadan hayata 

geçirerek, ekonomik mal ve hizmetler üretme yeteneğine sahip olan, 

ürettiği mal ve hizmetleri, gerek mevcut pazar koşullarında gerekse ürüne 

olan talebi yaratacak pazar koşullarını oluşturarak kâra dönüştürebilen 

kişiye ‘’girişimci’’, yapmış olduğu faaliyetler bütününe ise 

‘’girişimcilik’’ denir. 

 

 2.2.1. Girişimciliğin Ekonomik ve Sosyal Açıdan Önemi 

 

 Yeni tedarik olanakları, yeni ürün ve prosesler, yeni pazar 

imkanlarının ve yeni organizasyon biçimlerinin meydana gelmesiyle, 

geçmişi ve bugünü bir araya getirme başarısını gösteren aktif 

girişimcileri, ekonomik anlamda kalkınma ve gelişmenin vazgeçilmez 

birer oyuncusu yapmıştır (Boz, 2007: 8). Bu nedenle, yapısal ve 

ekonomik anlamda ilerlemenin yanında toplumların refah düzeylerinin 

artması noktasında da girişimcilik, toplumlar bakımından oldukça önemli 

bir aktördür (Karimi vd., 2011).  

 Dünya Girişimcilik Platformu’nun 29 ülke ile ilgili olarak yapmış 

olduğu bir çalışmada, girişimcilik alanında diğer ülkelere nazaran çok 

daha yüksek düzeyde faaliyet gösteren ülkelerin, var olan ortalama 

ekonomik büyüme seviyesinin üstünde ilerleme gösterdiğini açığa 

çıkarmaktadır (TÜSİAD, 1999). Girişimciliği ülke ekonomisine 
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kazandırma anlamında en iyi olarak görülen ülke ABD, başka 

toplumların elde etmek istedikleri bir örnek teşkil etmektedir (Yıldız, 

2007: 12).  

 Coulter (2001: 2), girişimciliğin önemini “yenilikçilik-icatçılık”, 

“yeni işletmelerin doğması ve büyümesi” ve “yeni iş alanları yaratma” 

şeklinde ifade etmektedir. Girişimcilik, toplumların işsizlik problemlerine 

çözüm üretmek için de hayati bir unsurdur. Drucker (1998) yapmış 

olduğu çalışmada, ABD’de 1965-85 yılları arasında ülke nüfusu 129 

milyondan 180 milyona çıkarken, çalışanların nüfusu ise 71 milyon 

seviyesinden 106 milyon seviyesine ulaşmıştır Geçen 20 yıllık sürede 

meydana getirilen 35 milyonluk iş olanaklarının 24 milyonu yalnızca 

1974-84 yılları arasında ortaya çıkan yeni meslek ve işlerdir. Drucker bu 

istihdam artışının nedenini girişimciliğe bağlamaktadır. İşsizlik konusuna 

çözüm üretmek konusunda güzel sonuçlar veren “girişimci ekonomi”, 

ABD’nde 1993 ve 1996 yılları arasında 8 milyon yeni iş olanağının 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Daha da önemlisi ise kurulan yeni 

işletmelerin yalnızca %5’lik bir kısmı ortaya çıkan yeni iş olanaklarının 

%77’sini teşkil etmektedir (Küçük, 2005: 67).  

 Girişimciliğin iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan 

birincisi sosyal diğeri ise ekonomik fonksiyonudur. Girişimcilik, 

ülkelerin ekonomilerinde yeni imkânları yaratmada, ekonomik anlamda 

gelişmeye ivme kazandırmakta, yeni endüstriyel alanların oluşmasında 

(Carree ve Thurik, 2003; Van Praag ve Versloot, 2007), refah seviyesinin 

artmasında ve bu gelişmelerin toplumun her kesimine yayılarak orta 

sınıfın kalkınmasında (İlhan, 2005), bölgeler arasında var olan gelişmişlik 

düzeylerindeki uçurumun ortadan kalkmasında (Özkul ve Dulupçu, 2007) 

fonksiyoneldir. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde toplumun yaşam 

kalitesini artıracak yeni ürün ve hizmetlerin topumun yararına bir şekilde 

arz edilmesinde ise (Acs and Varga, 2005), katma değer oluşturmada, 

toplumda inovatif bir prosesin harekete geçirilmesinde, risk alınmasında, 

yeniliklere açık ve lider vasfı sebebiyle, ülkelerin toplumların değişim ve 

gelişim aşamalarında girişimcilik, sosyal bir fonksiyon üstlenir (Bozkurt 

vd., 2012: 234) işlevseldir. 

 

 2.2.2. Temel Girişimcilik Türleri 

 

 Girişimcilik türleri, tutum şekli ve içeriklerinden bağımsız bir 

şekilde, girişimcilik isteğinin başlamasına vesile olan birey ya da 

bireylerin karakteristiği sayesinde uygulamaya konulan alanlarla 

hakkında temel bir kıymetlendirme şeklinde ifade edilebilir. Bahse konu 

bu kıymetlendirme sürecinde, girişimciliğin içeriklerinin esas alındığı 

ancak fakat farklı içeriklerle bir arada kullanılmasına da imkân tanıdığı 

anlaşılmaktadır. Bu kapsamda temel bazı girişimcilik türleri aşağıda 

belirtilmiştir;  
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 Orijinal Girişimcilik: Özerk bir şekilde girişimciliği, orijinal 

şekliyle ilk kez meydana getiren yeni girişimcilik şeklidir. Bu 

girişimcilik sınıflandırmasında, girişimcilerin öncelikle sahip 

oldukları kendi güç, kabiliyet, algı, sezgi, hüner, ustalık, 

deneyim, bilgi gibi yetkinliklerinden ilham alarak, hayallerini 

düşlerini gerçeğe dönüştürmek üzere harekete geçtikleri ve ilk 

kez sıfırdan başlayarak oluşturulan girişimlerdir. İlk defa ve 

orijinal olma özelliği bu girişimciliğin tanımlanmasında 

belirleyici ve ayırt edici bir faktördür. Gerek girişimin kendisi 

hem de girişimcisi orijinaldir. Girişimciler faaliyetlerini 

sürdürmek için en iyi yöntemi kendileri keşfeder ve uygularlar 

(Top, 2006: 8).  

 İç Girişimcilik: İç girişimcilik, bir örgütsel ağ veya bir kurulu 

işletme içinde süper bireylerin, (sahip oldukları yeteneklerini 

ispatlamış) diğer kişilerle iletişim içerisine girerek birtakım 

ilişkiler geliştirmek suretiyle bunları kendi kabiliyet yetenek ve 

değerleriyle harmanlayıp değerlendirerek kendilerini tanıyıp 

keşfetmeleri ve kendilerinin farkına varmaları ile başlayan, bir 

başka girişimciliğin içinde ortaya çıkan bir girişimcilik türüdür. 

Girişimci adaylarının kendi kendilerini keşfetmelerinin yanı sıra 

bu girişimci adaylarının içinde bulundukları işletme ve iş ağları 

tarafından ve bilhassa ilk ve eski girişimciler tarafından da 

keşfedilen girişimci şeklidir. İç girişimcilikte, işletmeyi ilk olarak 

hayata geçiren girişimcilerle işletme dahilinde filizlenip ortaya 

çıkan bu kimliğin kimi zaman harici olarak (finans, yönetim vb.) 

güçlendirilmesi, desteklenmesi ve teşvik edilmesi de 

gerekmektedir (Kasouf, 2003: 1) 

İç girişimcilik, işletme içerisindeki yaratıcı insanlara düşünce ve 

fikirlerini rahat bir biçimde ifade edebilecek bir çevre formatına 

dönüştürmek olarak da söz edilebilir (Bozgeyik, 2005: 83). İç 

girişimcilik, hali hazır işletme içerisinde ortaya çıkarak 

işletmenin yapılsa olarak küçük veya büyük olmasından ayrı bir 

konsepttir (Antoncic ve Hisrich, 2003: 8).  

Genel olarak, mevcut bir işletme bünyesinde girişim ve yenilikçi 

faaliyetlerin bir araya gelerek meydana çıkmasını sağlayan iç 

girişimcilik kavramının özünde, girişimcilik düşüncesinin işletme 

içerisine doğru çevrilmesi yer almaktadır. Kısaca iç girişimcilik, 

mevcut olarak faaliyet gösteren büyük bir organizasyonun 

içerisinde klasik bir girişimci gibi davranma veya böyle 

davranmaya yönelik bireylerin motive edilmesidir. İşletme 

girişimciliği olarak da ifade edilen iç girişimcilik; var olan bir 

işletmeyi, risk alma, yenilik ve aktif rekabet davranışları yoluyla 

harekete geçirmeye ve yeniden canlandırmayı, var olan bir 

organizasyon içerisinde yeni bir girişim yaratmaya yol açan 
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girişimsel faaliyetleri, örgütün ana fikrini yenilemeyi ve örgüte 

dönüştürmeyi kendisine düstur edinir. Bu nedenle iç girişimcilik 

kavramının boyutları; var olan bir işletme içerisinde yeni bir 

girişim yaratma, dışsal girişimcilik düşüncesini, tutumunu ve 

davranışını işletme içerisindeki bireylere empoze etme, örgütsel 

dönüşümü hayata geçirme, yapılan inovasyonlar aracılığıyla 

endüstrinin yapısını değiştirme gibi yenilik, risk ve aktif davranış 

içeren birçok etkinliği bünyesinde barındırır (Naktiyok, 2004: 

35). 

 Kurumsal Girişimcilik: Kurumsal girişimcilik, 1929 yılında 

dünyada baş gösteren ekonomik buhran ile İkinci Dünya Savaşı 

yıllarının sonuna kadar süren olağanüstü durumlar sebebiyle 

ortaya çıkan bir girişimcilik türüdür. Sonraki süreçlerde iktisadi 

bakımdan faydalı yönleri olduğundan geliştirilen bir 

girişimciliktir. Esas olarak büyük işletmelerin veya küçük 

işletmelerin kendi aralarında küçük girişimcileri organize eden 

üst girişimcilik şeklidir. Daha çok olağanüstü koşulların gerekli 

kıldığı bir model olarak ortaya çıkmışsa olsa da iki ana ekonomik 

amacın gerçekleştirilmesinde teşvik edilmişlerdir. Birinci amaç 

zorlu ekonomik koşullar altında ezilen KOBİ’lere destek olmak 

ve onların varlıklarını sürdürmelerine destek katkıda 

bulunmaktır. Bunun yanında, girişimcilik ruhunu canlı tutmak ve 

toplumun değişim yönündeki taleplerine cevap veren yeni 

girişimciliği özendirmek ve geliştirmek için bir misyonu yerine 

getirmektir. Günümüzde de iyi örgütlenmesi halinde aynı 

misyonu başarı ile yerine getirmektedir. İkinci amaç ise ülkenin 

ekonomik çıkarlarını uzun dönemli olarak garanti altına alacak 

yeni girişimlerin kurulmasını kolaylaştırmaktır. Bir başka ifade 

ile milli girişimciliğin geliştirilmesi ve milli geleceğin inşa 

edilmesidir (Top, 2006: 12). 

Kurumsal girişimcilik; esas itibariyle işletmelerin ister küçük 

isterse büyük işletmeler olsun, bünyelerinde küçük girişimleri 

yapılandırdığı bir üst girişimcilik türüdür (Top, 2006: 8-9).   

 Profesyonel Girişimcilik: İşletmelerin işletme bünyesinde yer 

alan yapılan faaliyetler konusunda bilgi ve beceri sahibi olan bir 

kişiye veya işletme dışından o alanda gerekli bilgi, beceri ve 

tecrübeye sahip olan bir kişiye devir yoluyla geçmesi ya da 

satılmasıdır. Profesyonel boyutta girişimcilerden birisi bulunduğu 

işletmeyi bırakırken diğer yeni girişimci ise işletmeyi devir 

almaktadır (Top, 2006: 12). Bilhassa 1980 ekonomik krizi 

döneminde işletmeler girmiş oldukları zor durumlardan 

kurtulmak adına, işletmelerini yeniden organize ederek yeni 

teknoloji ve yeni yönetim becerileri ile donatıp, var olan büyük 

ekonomik kaybın önüne geçme gayretleri esnasında yaygın hale 
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gelmiştir. Büyük işletmeler ve özellikle iyi idare edilemeyen 

KOBİ’lerin önceden kendileri tarafından yürütmüş olduğu 

faaliyetlerin birini, birkaçını veya bazılarını o bölümleri ile 

birlikte o alanda yetkin ve donanımlı yöneticilere kiralanmaları 

veya satılmalarıdır. Başka bir deyişle stratejik anlamda bir 

değişimin ve esneklik faktörünün yeniden kazandırılmasının, 

odaklanmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan farklı 

girişimcilik şeklidir (Top, 2006: 14). İşletmelerin yeni anamal 

grupları ya da şirket içerisindeki ehil yöneticiler tarafından 

yeniden organize edilerek el değiştirmesi veya devir alınmasını 

kapsayan bir tür girişimciliktir (Top, 2006: 12-14).  

 Teknik Girişimcilik: Yenilik ve araştırma geliştirme 

faaliyetlerinin (Ar-Ge) finansal açıdan desteklenmesini ve idare 

edilmesini de içine alan ve daha çok teknolojik konularda 

meydana gelen bir ekip girişimciliği işidir. Daha çok yüksek 

teknolojiye sahip, eğitim seviyeleri yüksek, bilgili ve deneyimli 

girişimcilerin projelerine yapılan yatırımlar olarak ifade edilir. 

Teknik bilgisi fazla olan girişimcilerin kendi kariyerlerini doğru 

bir biçimde hayat geçirdikleri girişimcilik şeklidir. Teknik 

girişimcilik bir anlamda ekip veya teknik ortaklık girişimidir. 

Karşılıklı menfaatlerin karşılık olarak birbirlerine taahhüt edildiği 

bir girişimciliktir. Bu tür girişimcilik bir grup tarafından inşa 

edilmektedir (Top, 2006: 16).  

 Sosyal Girişimcilik: Sosyal girişimcilik, ekonomik hayat bir 

hareketlilik kazandırarak önemli pek çok sosyal ve çevresel 

problemlerin çözülmesinde katalizör görevi görmektedir 

(Glancey ve McQuaid, 2000). Sosyal girişimciliğin gelişmesi için 

hem çevreden bu yönde bir istek gelmekte hem de sosyal girişim 

arzı her geçen gün dünyada hızla artmaktadır. Çevreden gelen 

istekleri şu şekilde özetlemek mümkündür: çevre ve sağlık 

alanında artan krizler, artan ekonomik eşitsizlik, kamu hizmet 

sunumunda devletin yetersiz kalışı, sivil toplum örgütlerinin 

artan rolü, kaynak bulma yarışı ve serbest piyasa ideolojisi 

karşısında devletin geri çekilmesi. Sosyal girişimlerin 

gelişmesinin arkasındaki nedenleri de şu şekilde sıralayabiliriz: 

kişi başına düşen küresel zenginliğin artış göstermesi, sosyal 

hareketlilikteki ivmelenme, demokratik devletlerin sayısındaki ve 

çok uluslu işletmelerin gücündeki artış, daha yüksek eğitim 

seviyesi ve artan iletişim (Nicholls, 2006: 2). Sosyal 

girişimciliğin diğer bir fonksiyonu ise girişimcilik, yenilikçilik, 

sürdürülebilirlik, gelişim ve ilerlemeyi baz alan; toplumların 

ekonomik problemlerinden sağlık alanına, çevre ile ilgili 

sorunlardan birey temel hak ve özgürlüklerine kadar pek çok 

alanda var olan sorun veya sorunlardan hareket ederek, kalıcı ve 
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gözle görülür çözüm odaklı çalışmalara üretme fonksiyonu 

şeklinde edilmektedir (Olsen ve Galamidi, 2009: 26).  

 Çevreci Girişimcilik: Bir başka girişimcilik türü de çevreci 

girişimciliktir. Çevre ile ilgili problemlere çözüm üreterek bu 

problemlerin bünyesindeki bazı fırsatları meydana çıkaran bir 

girişimciliktir. 1990'lı yıllardan itibaren çevreye olan 

hassasiyetler, kirliliğe karşı alınan önlemler yeni iş olanaklarının 

da hayatımıza kazandırılmasında rol oynamaktadır. Özellikle 

atıkların değerlendirilmesinde, yeniden dönüştürülmesinde, 

çevreyi koruyan doğal üretim yöntemlerinin geliştirilmesinde 

(doğal tarım), başta hava, su toprak kirliliğini önleyici teknikler 

geliştirmede yeni girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Çevreci 

girişimciler, insanların çevreye atmış oldukları çöplerini, 

atıklarını bu girişimcilik yoluyla yepyeni ve temiz yeni ürünlere 

dönüştürürler (Top, 2006: 17-18).  

 Girişimci Girişimcilik: Bu girişimcilik türünde geçmiş 

yaşantısında birtakım konularda girişimcilikle ilgili faaliyetlerde 

bulunmuş ve akabinde işletmelerini elden çıkarmış deneyimli 

girişimcilerin, kendilerine piyasaya yeni çıkan girişimcileri birer 

fırsat şeklinde görmesi neticesinde ortaya çıkan girişimcilik 

türüdür. Fiziki anlamda işletmelerin yeni girişimcileri ile alınıp 

satıldığı yani bir nevi el değiştirdiği girişimci girişimciliği olarak 

da ifade edilebilir. Küreselleşmenin hızla artması ile birlikte 

gelişen yeni teknolojileri uyarlayan cesur girişimcilerin ve 

fırsatların sürekli olarak değiştiği dinamik bir çevrede icra edilen 

bir girişimcilik türüdür. Girişimci girişimciliği birlikte iş 

yapmanın, iş birliği yapmanın ve özellikle ortak iş yapma 

kültürünün ilerlemesinde de önemli bir yere sahiptir. İyi projesi 

olan, iyi fikri olan ve sağlam bir yenilik geliştirip de bunları 

hayat geçirme noktasında zorluk yaşayan girişimciler için 

rasyonel bir ortak, iyi bir finansör, yeni bir motivasyon, iyi bir 

organizatör, cesur ve sağlam bir arkadaştır (Top, 2006: 16-17). 

 

 3. TİPOLOJİ KAVRAMI VE GİRİŞİMCİ 

 TİPOLOJİLERİ 

 3.1. Tipoloji Kavramı 

 

 Tipoloji kelimesinin sözlük anlamı, nesnelerin türlere göre 

sınıflandırılmasıdır (Taylor ve Walley, 2003: 7). Sistematik ya da 

sınıflandırma bilimi, tipolojilerin geliştirilmesi veya olayların birtakım 

sınıflara dahil edilmesidir. Tipolojiler, deneysel tahliller ya da kavramsal 

olarak nitelendirilmesi sayesinde çoğaltılırlar. Tipolojiler, farklılık ve 

değişiklikleri tasnif etme imkânı verir. Bu sayede, çalışma yapan bilim 
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insanları olaylarla ilgili kapsamı, içinden çıkılması zor durumlarda 

kolaylıkla fark edebilirler (Woo vd., 1991: 95).   

 Bireyin girişimci olmasının ardında yatan ve girişimci olmasına 

sebep olan asıl amacını tayin eden, ekonomik ve iktisadi kaynaklar, 

eğitim, iş tecrübesi, inanç, rol modeller, aile, kültür ve bireyin 

karakteristik nitelikleri gibi birçok etken mevcuttur (Özgüner, 2015: 148). 

Bireylerin girişimci olmalarını birbirinden ayıran bu etkenler, girişimci 

tipolojilerini meydana getirmektedir.  

 Kişilerin başarılı birer girişimci olmalarının ardında yatan esas 

niteliklerin neler olduğu incelenecek olursa; gayretli, bilgili, istekli, 

tutkulu, mantıklı, risk alabilen, kişileri ve olayları idare edebilme 

yeteneğine sahip, insan ilişkilerinde başarılı, tarafsız, öz güveni olan, 

yeniliklere ve sürekli gelişime açık olan kişiler olduğu ifade edilebilir 

(Abdullaeva, 2007: 21). Ayrıca bireyin sahip olduğu girişimci nitelikleri 

olarak inovasyona açık olma, değişim merkezli olma, imkanları 

görebilme, yaratıcılık, yüksek seviyede iletişim yeteneğinin olması, 

proaktiflik, başarı isteği, belirlediği yolda azimli olarak yürümesi, 

sorunlara pratik çözümler üretebilme ve yüksek duygusal zekâ olarak 

ifade edilebilir (Bozkurt ve Alparslan, 2013: 10-11).   

 Bahsedilen girişimci niteliklerini kendi bünyesinde barındıran 

girişimciler ortak özelliklere sahip olmaları sebebiyle aynı grup içerisinde 

yer alırlar. Bu nedenle girişimcilik yazınında değişik girişimci tiplerinden 

bahsedilmekte, değişik girişimci tipleri ve alt gruplar içerisinde 

kategorize edilmektedir. Değişiklikler, yazında girişimcilere dair 

demografik, psikolojik veya iş stratejileri gibi farklı niteliklerin 

değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır (Rauch ve Frese, 2000: 

118).  

 Bireylerin yaşamış oldukları toplumların etkisi, aile, sosyal 

yaşam, okul vb. daha birçok faktör sebebiyle değişik karakteristiklere 

sahip olmaları, tüm girişimcileri içine alacak şekilde bir tipolojik 

tanımlamayı ve mutlak bir ayırım yapmayı imkânsız hale getirmektedir. 

Girişimcilerin bu bakımdan birbirinden farklı olduğu ve bu girişimcilerin 

yapmış oldukları girişimcilik faaliyetleri de birbirinden farklılık 

göstermektedir. Aynı zamanda tipolojiler, girişimcilerin taşımış oldukları 

bazı normları, genel faaliyet yapılarını, düşünme biçimlerini ve faaliyete 

geçmeden önce sergiledikleri tutumu anlamak, meydan getirdikleri 

süreçleri anlayabilmek için bir rehber niteliği taşımaktadır (Filion, 

1998:3). 

 3.2. Girişimci Tipolojileri  

  

 Literatüre bakıldığında tipoloji ile ilgili pek çok savın ortaya 

konulduğu anlaşılmaktadır. Bunlar içerisinde en fazla tanınan tipolojik 

sınıflandırma, Smith’in (1967) yılında ortaya koymuş olduğu esnaf 

girişimci (craftsman entrepreneurs) ve fırsatçı girişimci (opportunistic 
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entrepreneurs) sınıflandırmasıdır. Esnaf girişimci, eğitim seviyesi düşük, 

sosyal bilinç ve iştirakçi yönü zayıf, içerisinde bulunmuş olduğu sosyal 

ortamda karşılaşılan sorunlarla mücadele etme noktasında başarısız 

olacağı düşüncesi olan, ekonomik kaynakları kısıtlı girişimciyi ifade 

etmektedir. Fırsatçı girişimci ise daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip, 

daha yüksek bir sosyal bilinç ve iştirakçi yönü kuvvetli olan, içerisinde 

bulunmuş olduğu sosyal ortamda karşılaşılan sorunlarla mücadele etme 

noktasında başarılı olacağına inanan, yalnızca bugünü değil geleceği 

planlayan ve inovasyona dönük araştırma ve yönlenme isteği olan, 

değişik ekonomik kaynakları temin edebilen ve değişik yönetim 

stratejileri üretebilen girişimci olarak ifade edilmektedir (Smith ve Miner, 

1983: 326). İşletme yapısı bakımdan incelendiğinde esnaf girişimciler, 

daha sert bir işletme yapısını kullanırken fırsatçı girişimci ise daha esnek 

bir işletme yapısı içinde olmayı tercih etmektedir (Rauch ve Frese, 2000: 

119). Esnaf girişimcilerin yönetmiş oldukları işletmeler daha çok el 

sanatları, basit üretim teknikleri gibi yöntemlerle elde dilen küçük çaplı 

işlerle meşgul oldukları, üretim için kullanmış oldukları enstrümanları 

çoğunlukla bulundukları lokasyondan sağlayan, yerel ve bölgesel ürün 

pazarlarını tercih eden ve tüketicinin istek ve taleplerinin karşılanması 

noktasında sert bir tutum içerisinde olan girişimci şeklidir. Ancak fırsatçı 

girişimcilerin yönetmiş oldukları işletmelerse, uluslararası pazarları tercih 

etmekte, sunmuş olduğu ürün çeşitliliği fazla olan girişimcilerdir 

(Dulupçu vd., 2007: 76). Esnaf ve fırsatçı girişimci tipleri ile ilgili 

Smith’in tanımlamış olduğu nitelikler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Girişimci Tiplerinin Temel Özellikleri 

 

Özellikler  Esnaf Girişimci  Fırsatçı Girişimci  

Eğitim Seviyesi  Düşük  Yüksek  

İşçilik Deneyimi  Yüksek  Düşük  

Yönetim 

Deneyimi  

Düşük  Yüksek  

Kaynak 

Çeşitliliği  

Düşük  Yüksek  

Firma Yapısı  Katı bir yapı  Esnek bir yapı  

Riske Girme  Düşük  Yüksek   

Fırsatları 

Görebilme  

Düşük  Yüksek  

Belirsizlik 

Durumları  

Her zaman 

kötüdür  

Yeni fırsatlar demektir  

Yeniliğe Bakışı  Düşük  Yüksek  

Kişisel Yapısı  Katı  Esnek  

Karar Alma 

Süreci  

Sadece bugünü 

düşünür  

Geçmişi, geleceği ve bugünü bir 

bütün olarak ele alır.   

Kaynak: Dulupçu vd., 2007: 76. 

 

 Girişimcilerin ayrı cinsten bir grup olduğunu, farklı gruplar 

içerisinde yer alan girişimcilerin değişik karakteristikleri nedeniyle 

birbirinden ayrıştığı, bu nedenle girişimcilerin değişik tipolojiler 

dahilinde ayrışması gerektiği Collins, Moore ve Unwalle’nin 1964 

tarihinde yapmış oldukları çalışma sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Bilim 

insanları, girişimci ve ile yöneticinin birbirinden farklı olduğunu şu 

şekilde ifade etmektedir. Yönetici, belirli bir sistem dahilinde bulunan ve 

bulunduğu düzen içerisinde kendisine belirli bir kariyer elde etme isteği 

olan kişi olarak tanımlanırken, girişimci ise belirli bir sistem dahilinde 

kendisini her an bir zorlukla karşılaşacakmış gibi hisseden ve 

bağımsızlığını elde etme arzusu içinde olan kişileri girişimci olarak ifade 

edilmektedir (Özkul, 2008: 133).   

 Girişimciler, Filley ve Aldag (1978: 579-580) tarafından yapılan 

“Characteristics and Measurement of an Organizational Typology” isimli 

araştırmada üç ana başlıkta altında toplanmıştır. Bunlardan ilki esnaf 

(craftsman), risk almayan, adaptasyon seviyesi düşük, lüks bir yaşam 

şekli arzulayan, sabit işletme sahibi bireylerdir. Diğer bir girişimci ise 

promosyon (promotion), şeklinde isimlendirilmiş, değişik yarışma 

çeşitlerini benimsemiş ve gayri resmi bir biçimde örgütlenmiş işletme 

firma sahibi kişilerdir. Son girişimci şekli ise yönetici (admistrator) 
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tipidir. Bu tarz girişimcilerin sahip oldukları işletmeler çok daha büyük 

çaplı işletmeler olup, alanlarında uzman olup merkezi olarak 

yönetilmektedir. Filley ve Aldag’ın yapmış olduğu sınıflandırma Tablo 

2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Filley ve Aldag’ın Girişimci Sınıflandırması 

 

Karakteristik  Esnaf  Promosyon  Yönetici  

Hedefler  
Konfor - Hayatta 

kalma  
Kişisel başarı  

Piyasaya adapte 

olmak  

Politika  Geleneksel  Kişisel  Akılcı  

Liderlik  Usta  Girişimci  Profesyonel  

Yapı  Güç düzeyleri  Güç alanı  Rasyonel 

hiyerarşi  

Personel  Standart işler  Teknik kişisel  Teknik 

koordinatör  

İşlevsel gelişme  Tek yönlü  Ardışık vurgu  Tam gelişme  

Çalışma-grubu 

beklentileri  
Sabit roller  

Etkileşim 

beklentisi  
Homojenlik  

Yenilik  
Konvansiyonel 

yöntemler  
Yenilik  Kalkınma  

Belirsizlik - risk  Algılanan risk yok  Belirsizlik  Risk  

Başarıya ilişkin 

temel  
Yardımsever çevre  

Yenilik 

sömürüsü  

Çevreye planlı 

adaptasyon  

Büyüme deseni  Büyüme eğilimi 

yok  

S eğrisi  Doğrusal  

Kaynak: Filley ve Aldag, 1978: 579-580 

  

 Dunkelberg ve Cooper (1982) girişimcileri sahip oldukları iş 

deneyimleri bakımından, büyüme, bağımsız ve esnaf yönelimli 

girişimciler olmak üzere üç başlık altında toplamışlardır. Buna göre 

pazarda mevcut olan büyük çaplı iş olanaklarını kollayan girişimciler, 

büyüme yönelimli (growth-oriented) girişimcilerdir ve beş yıllık bir 

periyotta %30’un üstünde büyüme yönünde eğilimleri vardır. Yalnızca 

kendileri için çalışmak isteyen, başkaları adına iş yapmaktan imtina eden, 

genellikle kendi namlarına faaliyet gösterebilecekleri iş sahalarına 

yönelen girişimcileri, bağımsızlık yönelimli (independence-oriented) 

girişimciler olarak ifade etmektedir. Düşük eğitim seviyesinde olup bir 

takım özel işlerle meşgul olmak isteyen bu nedenle kendi işletmelerini 

hayata geçiren girişimciler ise esnaf yönelimli (craftsman-oriented) 

girişimciler olarak tanımlanmaktadır (Özkul, 2008: 134).   



[95] 
 

 Birçok araştırmacı tarafından zaman içerisinde yapılan değişik 

tipoloji sınıflandırmaları mevcuttur. Bunlardan; Filion (1998:2), Rauch ve 

Frese (2000: 119-120), Levander vd. (2001: 8), Verheul vd. (2004: 7), De 

Jorge Moreno vd. (2007: 36-38) tarafından geliştirilen girişimci tipleri 

Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3: Girişimci Tipolojilerine Yönelik Yapılan Araştırmalar 

 

Araştırmacı  Girişimci Tipolojileri  

Collins, Moore 
vd. (1964) ve   

Collins ve 

Moore (1970)  

“İdeal girişimci” ve “Bağımsız girişimci  

Laufer (1974)  

“Yönetici veya Yenilikçi girişimci”, “Büyüme odaklı 

girişimci”, “Büyüme odaklı olmadan verimlilik arayan 

girişimci” ve “Esnaf girişimci”  

Simith (1976)  “Zanaatkâr girişimci” ve “Fırsatçı girişimci  

Vesper (1980)  

“Tek başına çalışan serbest meslek sahibi”, “Takım 

oluşturucular”, “Bağımsız yenilikçiler”, “Mevcut 

modellerin çoğaltıcıları”, “Ölçek ekonomisinin 

sömürücüleri”, “Sermaye toplayıcıları”, “Alıcılar”, 

“Alım satım yapan sanatçılar”, “Holding kurucular”, 

“Borsa yatırımcıları” ve “Değer manipülatörleri”  

Julien  ve  Marchesnay  

(1987)  

“Süreklilik, bağımsızlık ve büyüme odaklı girişimciler” 

ve “Büyüme, özerklik ve sürdürme odaklı girişimciler”  

Lafuente ve 

Salas (1989)  

“Zanaatkâr”, “Risk odaklı”, “Aile odaklı” ve “Yönetim 

odaklı”  

Hornaday 

(1990)  

“Zanaatkâr girişimci”, “Organizatör girişimci” ve  

“Profesyonel yönetici”  

Miner (1990)  
“Girişimci girişimci”, “Büyüme odaklı girişimci” ve  

“Yönetici girişimci”  

Chell, Haworth, 

Brearley (1991)  

“Prototipçi girişimci”, “Yarı girişimci”, “Yönetici 

girişimci”  

Woo ve Cooper 

(1992)  

“İcatçı girişimci”  

Filion (1994)  “Uygulayıcı girişimci” ve “Vizyoner girişimci”  

Siu (1995)  
“Kıdemli vatandaş”, “İşkolik”, “Yaşamayı seven”,  

“İdealist” ve “Yüksekten uçan”  

Isachsen (1996)  
“Yönetici girişimci”, “Taktikçi girişimci”, “Stratejist 

girişimci”, “İdealist girişimci”  
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Miner (1996)  

“Kişisel başarıcı girişimci”, “Süper satıcı girişimci”, 

“Gerçek yönetici girişimci”, “Uzman fikir yaratıcı 

girişimci”  

Vesper (1999)  

“Başlatıcı girişimci”, “Elde edici girişimci”, “Koşucu 

girişimci”, “Havalanan girişimci”, “Revizyonist 

girişimci”, “Yenilikçi girişimci”, “Destekleyici 

girişimci”, “İçgirişimci girişimci”, “Endüstri kaptanı 

girişimci”  

De Jorge 

Moreno, Catillo 

ve Masere 

(2007)  

“İmtiyazlı girişimci”, “Dağıtılmış girişimci”, 

“Kuşkucu girişimci”, “Mesleği olmayan girişimci”, 

“Modern girişimci”, “Tipik olmayan girişimci”, 

“Geleneksel girişimci”  

Kaynak: Filion, 1998:2; Rauch ve Frese, 2000: 119-120; Levander vd, 

2001: 8; Verheul vd, 2004: 7; De Jorge Moreno vd., 2007: 36-38; Özkul, 

2008: 135-136 

 

 Girişimci tipolojisi, kişinin sahip olduğu karakteristik nitelikleri 

ile mantıksal ve fiziksel özelliklerinin bir arada kıymetlendirilmesi 

bağlantılıdır. Bireylerin sahip oldukları karakteristik yönleri kişiler 

arasında farklılık göstermesi, kişisel tutumlarının sebepleri ve sonuçları 

arasında ciddi farklılıklar bulunması, kişisel niteliklerden hareket ederek 

tipolojik sınıflandırma yapmayı güçleştirmektedir. Belirli bir girişimci 

tipolojisi ile ilgili yapılan sınıflandırmada, kişinin içe ya da dışa dönük 

tutum ve fikirlerinin kişinin fiziksel, psikolojik ve kişilik özellikleri 

birlikte etkisinin olduğu düşünülmektedir. Böylece girişimci tipolojilerine 

dair yapılan sınıflandırmada kişinin kazanımları, eğitim düzeyi vb. 

değişkenlerin yanı sıra karakteristik nitelikleri de göz ardı edilmemesi 

gereken bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Girişimci kişilerin 

sahip oldukları ortak karakteristiklerinde ilk sırada yüksek seviyede 

başarıya olan ihtiyaç duygusu gelmektedir. İnovasyon ile ilgili yapıcı 

davranış biçimleri gösteren bu kişilerin esas olarak sıradan ve basit 

işlerden hoşlanmadıkları, oldukça farklı bir düşünce ve fikir yapısına 

sahip oldukları anlaşılmaktadır. Girişimcilikle konusunda yapılan 

betimlemelerin tepe noktasında bulunan inovatif olma, gerek girişimci 

gerekse firma bakımından piyasada kendisine bir sağladığı rekabet 

avantajının devamlı olması bakımından girişimciye bir özgüven 

aşılamaktadır. Bunun yanında uluslararası pazarlarda girişimcinin önemli 

bir aktör olmasına da neden olmaktadır (Öğüt vd., 2006: 432). 

 Kimanzi (2015), girişimcilerin her birinin sahip oldukları 

karakteristiklerin birbirinden değişik ve eşsiz özellikler taşıdığını 

belirtmektedir. Girişimcilerin buluştuğu ortak payda “iş”tir ve bu sayede 

girişimci bireyler yapmış oldukları faaliyetleri aracılığıyla kendilerine 

özgürlük yaratma isteğindedirler. Kimanzi, yapmış olduğu çalışmasında 
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girişimci tipolojilerini şüpheci, taklitçi, araştırmacı, kararlı ve başarılı 

olmak üzere 5 başlık altında toplamıştır: 

 Şüpheci girişimci: Bahsedilen girişimci tipinde girişimciler, 

başkaları tarafından elde edilen başarıları fark ederek derhal 

araştırmaya koyulan ve irdeleyen girişimci şeklidir. Başarıl 

olmuş olan bu girişimcilerin yapmış oldukları faaliyetleri 

araştırıp, elde edilen bu sonuçta bir “şans” veya geçmişten bir 

miras faktörünün olup olmadığına bakarlar. Hemen her konuda 

daima belirli bir şüphe ve kuşku duydukları için bu girişimci 

tipinin başarıyı elde etmek şansı azdır.   

 Taklitçi girişimci: Belirli bir konuda başarı elde etmiş olan 

girişimcilerin kullanmış oldukları yöntem ve usulleri taklit ederek 

başarılı olmaya çalışan girişimci tipidir. Başkalarının kullanmış 

oldukları başarı hikayelerinin kendileri içinde geçerli olacağı 

düşüncesi ile hareket ettikleri için özgür olmaktan uzaktırlar ve 

başarı elde etme ihtimalleri azdır.  

 Araştırmacı girişimci: Bu girişimci tipi ise öğrenme konusunda 

istekli bir profil çizmektedir. Yapmayı planladığı 

faaliyet/faaliyetleri hayata geçirmek için ya da var olan işlerini 

daha da geliştirmek adına muhtemel tüm ihtimalleri ve hal 

tarzlarını inceler ve sorgularlar. Böyle bir girişimci profilinin 

başarıyı elde etmesi, yapmış olduğu incelemeler neticesinde elde 

ettiği verileri, yapmayı planladıkları faaliyetleri gerçekleştirip 

gerçekleştirmemelerine bağlıdır.   

 Kararlı girişimci: Planlamış olduğu her türlü faaliyet ve projeyi 

tereddüt etmeden hayata geçiren girişimci tipidir. Bu tarz 

girişimciler, sahip oldukları işletmelerini geliştirmek adına 

yapabilecekleri tüm azami gayreti gösterme eğiliminde oldukları 

görülür.   

 Başarılı girişimci: Girişimcilik serüveninde neredeyse bütün 

noktalardan geçmiş, aşılması gereken prosesler hakkında 

malumat sahibi olan, kendisinin başarılı olmasını sağlayacak 

birtakım yenilikleri bulan, yüksek bir iletişim becerisi sayesinde, 

ticari ilişkiler kurmuş olduğu kişilerle ne şekilde temas kurması 

gerektiği konusunda yeterince bilgi sahibi olan, en fırtınalı 

havalarda bile gemiyi sağ salim limana ulaştırmayı bilen ve bu 

konuda kendisini de sürekli eğiten girişimci tipidir. Onlar için en 

değerli şey zamandır ve bu vakti nasıl ve ne şekilde kullanması 

gerektiği konusuna önem verirler. 

 Yapılan sınıflandırmalar içerisinde bir diğer girişimci tip “yeşil 

girişimci”dir. Toplumsal hayatın sürdürülebilir olmasına geçişte yeşil 

girişimcilerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu tipoloji bünyesinde 

olması gereken bazı özellikler, bir kâr oryantasyonu ve yeşile yönelimdir. 

Bu noktada yeşil ifadesi ile kâr merkezli olmak koşuluyla çevresel ve 
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ekolojik sürdürülebilirliğe doğru ilerleme anlatılmak istenmektedir 

(Taylor ve Walley, 2003: 11-12). 

 Girişimci tipolojilerinden biri olan sosyal girişimciler, toplumsal 

problemlerin bertaraf edilmesi yönünde inovatif tutum sergileme 

noktasında liderdirler. Sosyal girişimciler, temel hak ve özgürlükler, 

insan, çevre, doğa, hayvanlar gibi birçok konuda duyarlı ve toplumun 

hassas konularından biri olan sağlık ile ilgili konulara dair problemlerden 

yola çıkarak sürdürülebilir, sosyal etki meydana getiren ve inovasyon 

odaklı çalışmalara ortaya koyarak sosyal dönüşüme önemli katkılarda 

bulunmaktadır. Bölgesel değişim ve dönüşüm alanında ilk sırada bulunan 

sosyal girişimcilere küresel bazda Ashoka örnek verilebilir (Kayalar ve 

Arslan, 2009: 5760). 1980 tarihinde Drayton tarafından kurulan 

Ashoka’nın kuruluş amacı sosyal bir bakış açısıyla girişimcilere fon 

temin etmektir. Ashoka’dan önces ise sosyal girişimcilik alanında bazı 

örnekler verilebilir. Adams tarafından 1889 tarihinde kurulan Hull House 

fakir insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Yine benzer şekilde 

Strickland tarafından 1968 tarihinde kurulan Manchester Craftsmen’s 

Guild, sanat aracılığıyla iletişim programları geliştirmek maksadıyla 

kurulmuştur. Diğer bir örnek ise 1976 tarihinde Bangladeş’teki fakirlikle 

baş etmek ve kadın girişimcileri desteklemek ve kalkındırmak için hayata 

geçirilen Grameen Bank bunlardan bazılarıdır (Mair ve Marti, 2006: 36). 

Sosyal girişimciliğin diğer bir işlevi ise sosyal değişime ivme 

kazandırmak, sosyal problemleri çözme ve yenilik yapma hedefleri ile 

fırsatların kıymetlendirilmesi bakımından var olan kaynakları birlikte 

kombin edebilme prosesi olarak tanımlanabilir. Diğer bir fonksiyonu ise 

hiyerarşik oluşumlarda rekabet üstünlüğü elde etme ve sosyal görevleri 

uygulamaya koyabilme fırsatını vermektedir (Kayalar ve Arslan, 2009: 

59).  

 Fauchart ve Gruber (2011: 936) toplumsal kimlik teorisi 

aracılığıyla, işletmeyi kuran bireylerin kişilikleri, tutumları ve 

sergiledikleri davranışları ile ilgili olarak yaptıkları çalışma neticesinde, 

girişimcilerin yeni bir işletme kurma proseslerinde ve bunlardan elde 

edilen sonuçları bakımından değişik anlamları açıklayan bir tipoloji ileri 

sürmüşlerdir. Bu doğrultuda girişimcileri 3 başlık altında toplamışlardır. 

Bunlar; girişimcilerin kurucu kimlikleri Evrimciler (Darwinistler), 

Topluluk Üyeleri ve Misyonerlerdir. Bahsedilen girişimci tipolojilerinden 

birden fazlasının niteliklerine sahip olan bireyle ise melez adı verilen 

gruba dahil olurlar. Evrimci girişimciler, daha çok rekabet odaklıdırlar ve 

diğer işletmelerle olan rekabet üzerine yoğunlaşırlar, işletimlerini kendi 

kişisel menfaatleri çerçevesinde idare ederler. Topluluk Üyesi 

girişimciler, işletmelerini karşılıklı fayda elde etme stratejisi üzerine 

kurarlar bu nedenle belirli bir kesime destek olmak temeline dayalı bir 

davranış sergilerler. Yeni kurulacak olan işletmeler, mensubu oldukları 

kesime destek olacak sosyal varlıklardır. Misyoner girişimciler ise 
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işletmelerini, toplumun genel yararına belirli bir neden doğrultusunda 

hizmet veren siyasal nesneler olarak görürler.   

 Bilişimci girişimcilik, Öğüt vd. (2006: 434) tarafından farklı bir 

tipoloji olarak değerlendirilmektedir. Bilişimci girişimcilik, dijital 

ekonomik dönüşüme dayanak olan bilgi esaslı teknolojileri anlamayı ve 

etkin bir biçimde uygulamayı, teknolojinin sahip olduğu saklı gücü 

algılamayı ve teknoloji duygusuna egemen olmayı gerektirmektedir. 

Girişimcilik sürecinin hemen her aşamasında etkili bir bilgi yönetimini 

gerekli kılmaktadır. 

 Ekogirişimcilik ve biyogirişimcilik gibi farklı girişimcilik 

tipolojileri de bulunmaktadır. Ekogirişimcilik, işletmelerin sahip 

oldukları teknik donanımlar veya yönetim sistemlerinden daha ziyade 

bireyin sahip olduğu kişisel beceri ve kabiliyetleri sayesinde meydana 

gelen küresel yenilikler ile pazarda başarı elde etmesi olarak 

tanımlanabilir. Biyogirişimcilik ise insanoğlunun yaşam kalitesinin 

artırılması için, gerekli ihtiyaçlar doğrultusunda, gerekli olan teknolojik 

ve akademik girişimcilere ulaşmak, bu kişilerle koordinasyon ve iş birliği 

sağlanmasını özendirmek ve bilgiyi ticarileştirmek maksadıyla lüzum 

olunan ekosistem ve altyapıyı temin etmek için uygulamaya konulan 

faaliyetler bütününü kapsamaktadır (Savrul ve Akyüz, 2016: 171). 

 

 4. SONUÇ 

 

Girişimcilik, esas itibariyle yeni fikir ve düşüceler üreterek 

bunları hayata geçirebelmeyi ifade etmektedir. Ortaya çıkan bu 

düşüncelerin üretim araçlarıyla doğru bir şekilde organize olması 

halinde, ekonomik ilerleme ve sosyoekonomik kalkınma beraberinde 

refah seviyesinin de yükselmesine olanak sağlayacaktır (Coulter (2001: 

2), toplumlar için girişimcilik, “inovasyon-keşfetme”, “yeni işletmelerin 

ortaya çıkması ve gelişmesi” ve “yeni iş olanakları üretme” şeklinde 

ifade edilmektedir.  

Uzun bir geçmişe uzanan girişimcilik kavramı, bilhassa 

insanların makine toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreciyle beraber 

ivme kazanmış ve önemi artmıştır. İlk olarak 1755 tarihinde Cantillon’un 

ortaya atmış olduğu girişimcinin özelliklerinin ifade edilmesiyle yazında 

geçen girişimcilik kavramının zaman içerisindeki serüveni esnasında bir 

çok akademik ve bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Girişimciliğin başarı 

düzeyinin artırılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanan bu 

araştırmalarda daha çok bireyin sahip olduğu girişimci özellikler 

araştırmanın esasını oluşturmuştur.   

Nesneleri sahip oldukları özelliklerine göre bir takım 

sınıflandırmalara tabi tutmak olan tipoloji kavramı, girişimci bireylerin 

sahip olduğu kişisel özellikleri dikkate alarak, deneysel araştırmalar ve 
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kavramsal eşleştirmeler vasıtasıyla değişik girişimci türlerinin beraber 

hareket etmelerine olanak sağlamıştır. Kişinin, girişimcilik eğilimi ve 

isteğini belirleyen etkenler olarak; ekonomik kaynaklar, eğitim seviyesi, 

iş tecrübesi, inanç, rol modeller, aile, kültür ve bireysel karakteristikleri 

olarak sıralanabilir (Özgüner, 2015: 148). Bireyleri birbirlerinden ayıran 

bu temel farklılıklar sayesinde, girişimci tipolojileri meydana 

gelmektedir.   

Türkiye’de girişimci tipolojileri anlamında gerçekleştirilen bir 

çalışma ise sanayi alanında faaliyet gösteren ve 2010-2012 döneminde en 

az bir defa İSO 1000 kayıtlarına girmiş Kayseri şehrindeki 32 işletme ile 

çalışma yapılarak niteleyici bir araştırma ortaya çıkmıştır. Yapılan 

çalışma neticesinde, Kayseri’deki girişimci profili daha çok “Esnaf 

Girişimci” olarak tespit edilmiştir. Esnaf girişimcinin başlıca özellikleri; 

çocuk yaşlardan itibaren yapmış oldukları işlerle uğraşması, bu nedenle 

belirli ve düşük bir eğitim olanaklarına sahip olması, çoğunlukla başka 

bir işletmede ileri düzeyde bir iş tecrübesinin olmaması, işletmesinin 

büyümesi hususunda katı bir yönetim anlayışı sergilemesi, ürün ve 

ekipman konusunda kısıtlı olanakları benimsemesidir. Bunun yanında 

ekonomik ve finansal kaynak kullanımını geniş bir yelpazeye yaymaktan 

imtina etmek ve bu nedenle muğlak bir ortamda risk üstlenmekten 

sakınmak, uzun vadeli olanakları kullanmaktan kaçınmak da esnaf 

girişimcinin sahip olduğu vasıflardandır (OĞUZTİMUR Şenay, 

“Kayseri’deki Büyük Ölçekli İmalat Sanayisi Girişimcilerinin Girişimci 

Tipolojileri Bakımından Değerlendirilmesi”, Megaron, S:1 (2013), s.175-

178). Elde edilen bulgular doğrultusunda, Kayseri şehrindeki 

girişimcinin, tipolojik yönden “Esnaf girişimci” karateristiğini yansıttığı 

ifade edilmektedir.   

Bireylerin birbirlerinde farklı özellikere sahip olmaları, girişimci 

tiplojilerinin oluşturulmasında net ve tam bir ayırımın yapılmasını 

imkânsız hale getirmektedir. Bundan dolayı, bir girişimci, sahip olduğu 

karakteristikler bakımından birden fazla tipoloji içerisinde yer 

alabilmektedir. Girişimci bir bireyin taşıdığı özellikler başka bir 

tipolojiye uyan farklı bir girişimci ile benzer özellikler ihtiva etse de 

aralarındaki farklılığın doğru tespit edilmesi, tam ve sağlıklı 

tanımlamalar elde edebilmek için yararlı olacaktır.  

Bu çalışma, girişimcilik, girişimcilik türleri ve girişimcilik tipolojileri 

bakımından yapılmış olan araştırmaları derleyerek bir araya 

getirmektedir. Çalışmanın, Türkiye’de girişimcilik türleri ve tipolojilerine 

dair yapılması düşünülen araştırmalara ışık tutacağı 

değerlendirilmektedir. Girişimcilik kültürünün iyi anlaşılması için 

girişimin temeli olan girişimcinin iyi analiz edilerek anlaşılması, politika 

yapıcılar tarafından uygulamaya konulması düşünülen bir takım 
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faaliyetlerin ve girişimcinin de başarı oranını artırması noktasında yararlı 

olacağı düşünülmektedir.  
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BEŞERİ SERMAYE TEORİSİ: KLASİK YAKLAŞIMDAN 

KOMPLEKSİTE YAKLAŞIMINA 

 

Dr. Öğretim Üyesi Semanur SOYYİĞİT 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü 

1. Beşeri Sermaye: Geleneksel Bakış 

Toplumsal gelişim sürecine tarihsel açıdan bakıldığında, tarım 

toplumu döneminde toprağın, fiziksel sermaye ile birleşim halinde olan 

en önemli üretim faktörü olarak karşımıza çıktığı görülür. Toprağın uzun 

süreli üstünlüğü, sanayi devrimi ile başlayan sanayi toplumu yapısında 

yerini sermayeye bırakmıştır. Bu toplum yapısında mekanizasyon, 

otomasyon, yeni teknik ve teknolojiler işgücünün verimliliğini arttırıcı 

unsurlar olarak ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyıl ortalarında ise sanayi 

toplumundan bilgi toplumuna geçiş gerçekleşmiş; bu toplumda ise 

yenilikler ve bilgi-iletişim teknolojileri toplum yapısı üzerinde belirleyici 

unsurlar olmuştur. Son dönemlerde ise artan biçimde yapay zekânın 

geleceğe yön vermede oynayacağı rol ve ekonomik sonuçları tartışılmaya 

başlanmıştır. Beşeri sermayenin ekonomik büyümenin önemli bir unsuru 

olarak kabul edilmeye başlanması toplumsal değişimin bilgi toplumuna 

geçişi temsil eden aşamasında gerçekleşmiştir (Kucharcikova, 2011: 66). 

Burada açıklanan yaklaşım beşeri sermayeyi, hükümetlerin uyguladığı 

iktisat politikalarının temelinde yatan birincil amaçlardan biri olan 

iktisadi büyüme perspektifinden ele almaktadır. Bununla birlikte beşeri 

sermayeye bir de mikro yaklaşım vardır. Bu kapsamda işletme ekonomisi 

yaklaşımı beşeri sermayeyi bir üretim faktörü olarak ele almakta, yönetim 

yaklaşımı ise şirketin pazar değerini oluşturan bir işletme varlığı olarak 

görmektedir (Kucharcikova, 2011: 65).  

Beşeri sermayenin iktisatta yeni bir alan olduğu, beşeri sermaye 

teorisinin ise 1950’li ve 1960’lı yıllarda oluştuğu yaygın olarak ifade 

edilen ve inanılan bir olgudur. Bu inanışın temeli, 1950’lerin sonunda 

beşeri sermaye kavramını popüler hale getiren iki önemli iktisatçı olan 

T.Schultz ve G. Becker’ın çalışmalarına dayanır. Her ikisi de Chicago 

okulundan olan bu iktisatçıların yaptığı şey, gözlemlenen bir olguyu 

açıklayarak, oldukça güçlü ve titiz bir yaklaşımla ortaya koymak olmuştu. 

Schultz, eğitim ile beşeri sermaye arasındaki etkileşimi, insan 

kaynaklarında verimlilik artışı sağlayan bir unsur olarak ortaya koymuş 

ve eğitimin önemine dikkat çekmişti. Becker ise bu alanda matematiksel 

ve istatistiki teknikleri kullanarak, kişilerin kendi yetenek ve 

verimlilikleri için yaptıkları yatırımın getiri oranlarını incelemiştir. 

Çalışmaları daha çok kişilerin eğitim-öğretim alanında kendilerini 

geliştirmelerinin etkileri üzerineydi. Bu çalışmalar beşeri sermaye 

teorisinde oldukça önemli bir yere sahip olmakla birlikte, Schultz ve 
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Becker beşeri sermayenin iktisadi rol ve önemini gösteren ilk iktisatçılar 

değillerdi (Machlup, 1982: 2). 

Machlup (1982: 2), ulusal beşeri sermaye stokunun ilk tahmininin 

yaklaşık 1676 yılında merkantilist düşünür Sir William Petty tarafından 

yapıldığını ifade etmiştir. Bununla birlikte, Petty bu tahmini, herhangi bir 

hipotezi desteklemek için ya da herhangi bir teorik modelle 

ilişkilendirmek için kullanmamıştır. A. Smith sermaye stokunun bina, 

makine, araç-gereç gibi fiziki unsurlar olduğu şeklindeki genel yaygın 

düşünceye ilişkin yorumda bulunmuş; sermaye stokunun önemli 

bileşenlerinden birinin insan unsurunun artan verimliliği olduğunu ifade 

etmiştir. Smith, eğitimin de bu verimliliği arttırmanın yollarından biri 

olduğunu belirtmiştir. E. Engel, insan unsurunun verimli bir faktör 

olabilmesi için gerekli olan yatırımın gideri üzerine çalışmış; A. 

Marshall, kişisel sermayeyi maddi sermayeden ayırarak, kişisel 

sermayenin ebeveynlerin çocuklarının eğitimi için yapacakları yatırımlar 

ile şekillendiğini ifade etmiştir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında ise J. R. 

Walsh ile M. Friedman ve S. Kuznets’in beşeri sermaye üzerine 

çalışmaları karşımıza çıkmaktadır (Machlup, 1982: 2-3).  

Geleneksel yaklaşımda beşeri sermaye bilgi birikimi ve yetenekler ile 

açıklandığı için, öncelikle neoklasik iktisadın ‘bilgi’ kavramına nasıl 

yaklaştığına bakmak faydalı olacaktır. Neoklasik iktisadi yaklaşımda 

bilgi, tıpkı firmalarda yatırımlar dolayısıyla fiziksel sermayenin birikmesi 

gibi, iktisadi ajanda biriken bir yatırım malıdır. Beşeri sermayeyi 

ölçümlemek için, ona yapılan bu yatırımın toplamını almak 

gerekmektedir. Bu yaklaşımda beşeri sermaye, tüketimin zaman içindeki 

seyrini ençoklaştırmak amacıyla, daha yüksek gelecek kazancı sağlamak 

için insan faktörüne yapılan bir yatırımdır. Bu anlamda beşeri sermaye 

yatırımı, ertelenmiş tüketim olarak da değerlendirilebilir. Bu kapsamda 

beşeri sermaye yatırımları, birbiri ile ilişkili optimal tercihler aracılığı ile 

işgücü, eğitim ve nihai tüketim piyasalarını birbirine bağlamaktadır. Bu 

yapı içerisinde iktisadi ajan ise ‘yatırımlar ve yetenekler kümesi demeti’ 

olarak ifade edilmektedir. Bu yaklaşımda beşeri sermaye, zaman 

içerisinde tüketimi ençoklaştırmak amacıyla, rasyonel bir zamanlar arası 

yatırım tercihi sonucunda bir meta haline gelir. Zira rekabetçi dengede, 

(veri ajan tercihleri, göreli fiyatlar ve başlangıç donanımı çerçevesinde) 

her iktisadi ajan beşeri sermayeye optimal yatırımı gerçekleştirmektedir. 

Beşeri sermayenin özel yatırım malı gibi kavramsallaştırılması, neoklasik 

iktisada işgücü, eğitim ve hanehalkı piyasalarını incelemek için analitik 

temeller sunmaktadır (Canibano ve Potts, 2016: 2-3).  

Beşeri sermaye modeli, bu yaklaşım çerçevesinde, insanın sahip 

olduğu bilginin bir firmanın veya bir ülkenin sahip olduğu sermaye stoku 

gibi olduğu benzetimine dayanmaktadır. Bu benzetim açısından beşeri 
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sermaye sadece bir maldır. Bununla birlikte, aynı tanımlama beşeri 

sermayenin özel bir mal türü gibi tanımlanmasına da olanak 

sağlamaktadır. Bunlar kamusal mal benzeri özelliklere ve ayrıca içsel 

büyüme modellerine temel oluşturan sosyal ve etkileşimsel boyutlara 

dayanan özelliklere dayanmaktadır. Neowalrasçı modelde, anlamlı bir 

etkileşim bulunmamaktadır. Zira bu modelin temelinde ‘bütünlük’ 

aksiyomu bulunmaktadır. Yani genelleştirilmiş etkileşim söz konusudur. 

Ancak bir ekonomik sistemde bütün iktisadi ajanlar birbiri ile bağlantılı 

ise, sistemin bütüncül davranışı kesin yapılar ile açıklanamaz. Yani 

bütünlük aksiyomu ile birlikte, ‘yapı’ sorunu ve yapının dinamiği 

ölçülebilir olmaktan çıkmaktadır. Genel denge çatısında beşeri 

sermayenin açıklanabilmesi için ise ona meta benzeri bir varlık gibi 

yaklaşmak gerekmektedir. Özetle, Neowalrasçı model çerçevesinde 

beşeri sermaye, iktisadi ajan ve çevresi arasında gerçekleşen 

etkileşimlerin oluşturduğu bir ‘yapı’ ya da bu ağ içerisinde bir ‘düğüm’ 

değildir. Bundan ziyade bir faktör miktarıdır. Canibano ve Potts (2016, 5-

6)’a göre, ‘kümülatif yaklaşım’ olarak adlandırdıkları bu beşeri sermaye 

yaklaşımı, bir başka varsayımı ortaya çıkarmaktadır. Buna göre; 

yeteneklerin kişilerde zihinsel ve bedensel olarak toplanması, rekabetçi 

biçimde onların etkin ekonomik kullanımına dönüştürülür. Beşeri 

sermayeden dolayı elde edilecek piyasa ödülüne olan güçlü teşvik, beşeri 

sermayeye yapılacak yatırımın etkin düzeyinin oluşumunu sağlayacaktır.  

Özetle, Neoklasik iktisat Schultz ve Becker’dan bu yana bilgiyi 

(beşeri sermaye olarak) bireysel ekonomik ajanlar içinde biriken bir 

yatırım malı olarak ifade etmiştir. Evrimci iktisatçılar ise bu yaklaşımı, 

bilgiyi bir yapı (structure) ya da süreç (process) olarak ele almaktan 

ziyade bir emtia gibi değerlendirmesi sebebiyle eleştirmişlerdir 

(Canibano ve Potts, 2016: 2).  

Geleneksel yaklaşımda beşeri sermaye, bilgi birikimi ve yetenekler ile 

açıklanmakla birlikte; iktisadı kompleks ve adaptif bir yapı olarak ele 

alan yeni yaklaşımlar bir toplumda yerleşmiş olan bilgi düzeyinin, 

bireylerin sahip oldukları bilgi düzeyinin toplamından ziyade, bilginin 

bireyden bireye çeşitliliği ve bu çeşitli bilginin değişilmesi kabiliyetine 

bağlı olduğunu ifade etmektedirler. Bu da kompleks bir etkileşim ağında 

gerçekleşebilir (Hausmann vd., 2011: 15-16). Bütünün, tek tek birimlerin 

toplamından fazla olması olarak da ifade edilebilecek olan bu durum, 

kompleks yapıların en temel özelliğidir. Bu yapı çerçevesinde modern 

toplumun sırrı geleneksel topluma kıyasla herkesin daha fazla üretken 

bilgiye sahip olması değil, herkesin küçük bir kısmı üzerinde yetkin 

olduğu geniş ölçekteki bilgilerin kolektif olarak kullanılabilmesinde 

yatmaktadır. Bunun için de bir bilgi ağının oluşumu önem kazanmaktadır.  
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2. Beşeri Sermaye: Evrimci Bakış 

Kümülatif yaklaşıma getirilen eleştirilerin söylediği şey genel olarak, 

beşeri sermayenin bir toplamdan ziyade bir yapı olduğu idi. Bir 

etkileşimin ‘yapı’ olarak kavramsallaştırılabilmesi için ise beşeri 

sermayenin yapısal açıdan kavramsallaştırılabileceği analitik bir 

çerçeveye ihtiyaç duyulmaktadır. İktisadi evrimin genel teorisi, bu 

çerçeveyi sunmaktadır.   

Bir iktisadi sistem analitik bakış açısıyla açık, kompleks ve gelişen bir 

kural sistemidir. Burada kural sistemi ile anlatılmak istenilen şey, iktisadi 

sistemde çok sayıda düşünce/fikir yer aldığı ve sisteme ne olacağının da 

bu fikirlerin sıklık ve yapısına bağlı olduğudur. Evrimci iktisatçılar bunu, 

iktisadi sistemin bir bilgi yapısı olduğu ve iktisadi evrimin de bilgi 

büyümesi (growth of knowledge) olduğu şeklinde ifade etmektedirler. 

Yani iktisadi sistem, bilginin kompleks sistemidir ve iktisadi sistemin 

kompleksitesi de bilginin kompleks yapısının bir sonucudur. Dolayısıyla, 

evrimci iktisatçılar için bilgi, iktisadi sistemin temel ilkesidir (Dopfer ve 

Potts, 2004: 198). 

Evrimsel realizm, evrimci iktisatçılar için gereken analitik çerçeveyi 

sunmaktadır. Evrimsel realizmde iktisadi sistem, bilgiye ilişkin insan 

davranışları ve etkileşiminden doğmaktadır. Ekonomik ajanın kendisi de, 

gerekli ekonomik kuralların taşıyıcısı olan bir biyolojik kural sistemidir. 

Dahası ekonomik ajanlar, organizmanın sadece fiziksel gelişimini değil, 

aynı zamanda sosyal davranışlarını ve tercihlerini de etkileyen biyolojik 

kurallar bütünüdür. Dolayısıyla iktisadi sistem, iktisadi ajanlar ve onların 

taşıdıkları iktisadi kurallardan oluşmaktadır. Kısaca, bu iktisadi kurallar 

(yani bilgiler)  iktisadi ajanlarca taşınmakta ve kullanılmaktadır. İktisadi 

ajanlar ayrıca yeni kuralların oluşumunda ve mevcut kurallara adaptasyon 

sürecinde de yer alırlar. Mikro düzeyde iktisadi evrim, yeni bilgilerin 

sisteme girmesi ve ajanlar aracılığı ile yayılması şeklinde gerçekleşirken, 

piyasa ya da firma şeklindeki bu mikro ölçekteki etkileşim sonucunda 

iktisadi ajanların kabiliyetleri de değişmektedir. Bu durum sonucunda, 

mezo düzeyde kural evreni etkilenir ve bu etki de ajan evrenini etkiler. 

Makro düzeyde ise değişen mezo-evren teknolojik ve kurumsal rejim 

vasıtasıyla, birbiri ile ilişkili bu evrenleri derin biçimde etkiler (Dopfer ve 

Potts, 2004: 199-200)). Evrimci iktisadi analiz, söz konusu analitik 

yaklaşım ile bu üç düzey açısından (mikro – mezo – makro) 

gerçekleştirilmektedir. Bu da iktisadi sistemin doğasındaki kompleksiteyi 

ortaya koymaktadır. İktisadi evrimin gerçekçi biçimde ortaya konulması 

amaçlanıyorsa, bu mikro – mezo – makro yapıdan daha basit bir yapının 

kullanılması mümkün değildir. Aksi takdirde, içsel büyüme teorisinde 

kullanılan temsili ajan modeli ile karşılaşılması olasıdır.  
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Evrimsel realizm denilen bu varoluşsal model, varoluşun yapısını 

evrimci perspektifle tanımlayan 3 aksiyoma dayanır (Dopfer ve Potts, 

2004: 204):  

(i) Aksiyom 1: Bütün varoluşlar, düşüncelerin madde-enerji 

gerçekleşmesidir.(bimodalite) 

(ii) Aksiyom 2: Bütün varoluşlar ilişkilidir. 

(iii) Aksiyom 3: Bütün varoluşlar süreçtir. 

Canibano ve Potts (2016: 7), bu aksiyomları iş-merkezli (job-centred) 

bilgi düşüncesine uygulamışlardır: 

(i) Aksiyom 1: İşler, bilginin taşıyıcısıdır.  

(ii) Aksiyom 2: İşler, bilgi yapılarıdır. İktisadi ajanın taşıdığı 

kurallar ile diğer ajanlarınki arasındaki ilişkiler, işin sahip olduğu 

kapasiteyi/yeteneği belirler.  

(iii) Aksiyom 3: İşler, zaman içerisinde daha az ya da daha 

çok kompleks hale gelen bilgi süreçleridir.  

Bu evrimci yaklaşım beşeri sermayenin analitik temsili ile de uyumlu 

görülmektedir. Zira beşeri sermayedeki bilginin taşınmasında, işlerin 

önemi büyüktür. Her bir iş, mikro ölçekteki bu öğrenme ve benimseme 

özelliğinin yanında, diğer işler ile olan ilişkiler yoluyla mezo birimleri 

oluştururlar. Dahası, bir ajanın taşıdığı bilgi, yaşam döngüsü boyunca 

değişecektir. Bunda sadece o ajanın yeni mezo-kuralları benimseme ve 

koruması değil, aynı zamanda bu ajanın bir firma ya da piyasa yapısı 

içerisinde bağlantılı olduğu diğer ajanların da söz konusu kuralları 

benimsemesi ve koruması etkili olacaktır. Bütün bu açıklamalardan 

hareketle, evrimci yaklaşımın vardığı nokta, beşeri sermayenin ana akım 

yaklaşımda olduğu gibi bir birikim olmaktan ziyade, mezo-kuralların 

ortaya çıkış, benimsenme ve korunmasında meydana gelen değişimler 

yoluyla evrilen bir yapıda olduğudur. Bu özellik bizi ağ yapısına 

taşımaktadır (Canibano ve Potts, 2016: 8). Zira beşeri sermayenin evrilme 

özelliği mikro düzeyde değil, mezo-düzeyde gerçekleşmektedir. Bu 

anlamda, birbirleri ile ilişkili bilgilerden oluşan kompleks bir ağda 

gerçekleşen bir evrim söz konusudur.  

3. Evrimci Beşeri Sermaye: Ağ Perspektifi 

Buraya kadar yapılan açıklamalar, neoklasik yaklaşım ile beşeri 

sermayenin bir girdi vektörü olarak ifade edildiği görüşünü 

desteklemektedir. İçsel büyüme modellerinde beşeri sermayenin 

belirleyici unsurları da eğitim, sağlık ve teknolojik altyapı yatırımlarına 

yapılan harcamalar olarak karşılık bulmaktadır (Berber, 2017: 205). Buna 

karşılık evrimci yaklaşımla beşeri sermaye, ilişkisel ve süreçsel bir ağda 

yer alan bir düğümdür (Canibano ve Potts, 2016: 8). 



[111] 
 

Beşeri sermayenin ağ yapısı içerisinde ifadesi bizi Callon (1990: 132-

133)’un sosyal temelli çalışmasına götürür. Callon, teknolojinin sabit bir 

sosyal ve endüstriyel çerçeve içerisinde öngörülebilir şekilde 

gelişmesinin çok az rastlanır bir durum olabileceğini, dahası aslında bu 

gelişmenin devrimsel nitelik sergilediğini ve bu nedenle teknolojik 

gelişmeyi açıklayan geleneksel modellerin sağlam olmadığını ifade 

etmiştir.  Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sağlanmasında çeşitli 

faktörler arasındaki etkileşimlerin önemli olduğunu dile getiren Callon, 

mal ve hizmet üretim yöntemleri geliştirmek ve yaymak için etkileşim 

halinde bulunan heterojen ajanlardan oluşan bir küme olarak tanımladığı 

‘tekno-ekonomik ağ’ kavramını kullanmıştır. Bu ağdaki ilişki ve 

etkileşimlerin oluşumunda ise ‘aracı (intermediary)’ kavramına dikkat 

çekmiştir. Callon’a göre aracı, ajanlar arasında yer alan ve bu ajanların 

arasındaki ilişkiyi tanımlayan herhangi bir şey olabilir. Üretici ve 

tüketicinin bir ürün aracılığıyla ilişki kurması, çalışan ve işveren arasında 

yapılacak iş ve bunun gerektirdiği nitelikler aracılığıyla ilişki kurulması 

gibi. Callon’un ifade ettiği dört tür aracı vardır (Callon: 1990: 134-135). 

Bunlardan ilki; rapor, patent, makale, kitap vb. yazınsal metinlerdir. 

Basılı şekilde bulunan ve yayılan bu materyaller, insanların yeteneklerini 

arttırıcı özellik taşımaktadırlar. İkinci grup aracılar olan teknik yapılar, 

bilimsel araçlar veya makineler gibi yazınsal aracılara kıyasla daha sabit 

olup; belli görevleri yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş insandışı 

varlıklardır. Üçüncü grup aracılar, insan ve onun sahip olduğu yetenek, 

bilgi ve uzmanlıklardır (Bu tür aracı ile beşeri sermaye 

ilişkilendirilebilir). Son grup aracı ise, paradır. Callon’un sosyal 

yaklaşımı, bu aracıların karma bir etkileşim ağında bir arada yer 

aldıklarını; insan, makine ve yazın ağlarının tamamen karşılıklı bağımlı 

bir yapı sergilediğini ifade etmektedir (Callon, 1990: 138; Canibano, 

2017: 511).  

Evrimci beşeri sermaye yaklaşımı ile beşeri sermaye ağının kompleks 

bir sistem olduğunun kabulü, bu yapının kompleksite derecesinin ne 

olduğu sorusunu da akla getirmektedir. Canibano ve Potts (2016: 11), bu 

soruyu Foster (2004: 6-7)’ın kompleks sistemlere ilişkin yaptığı 

derecelendirmeye dayanarak yanıtlamaktadırlar. Foster’a göre; kompleks 

sistemler, kompleksite dereceleri bakımından dörde ayrılmaktadır. Buna 

göre; birinci derece kompleks sistemler fizyo-kimyasal yapılarda, ikinci 

derece kompleks sistemler ise bilginin genetik olarak kodlandığı ve doğal 

seçilime konu olduğu biyolojik yapılarda karşılaşılan kompleksite 

derecelerini temsil etmektedir. Üçüncü derece kompleks sistemlerde 

bilgi, artık deneyimlerin bir toplamı olmaktan çok daha fazlasıdır. Bilgi 

burada gerçekliği belirlemede yararlanılan ‘zihinsel modeller’in de 

kaynağıdır. Zihinsel modellerin doğal çevre ile olan etkileşimi, üçüncü 

derece kompleks sistemlerin oluşumunda etkilidir. Dolayısıyla, bu 
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zihinsel modeller de bilgi kümesinin bir parçası haline gelmektedir. 

Foster’a göre, bu tür kompleks sistem, iktisadi gelişmenin erken 

aşamalarında karşılaşılan durumu temsil etmektedir. Bu tür sistemde 

adaptasyon doğal seçilimden ziyade yaratıcılık yoluyla 

gerçekleşmektedir. Dördüncü derece kompleks sistemlerde ise artık 

zihinsel modeller arasında etkileşim söz konusudur. Keynes’in, finansal 

piyasa katılımcılarının piyasadaki ortalama hassasiyet düzeyine, fiyatların 

temel göstergelere etkisinden daha fazla ilgi göstermeleri gözlemi, bu tür 

kompleks sistemlere örnek teşkil etmektedir. Kişilerin vadeli işlem 

sözleşmeleri ile gelecek için taahhütte bulunarak işlem yapmaları, bu tür 

kompleks sistemleri de daha belirgin hale getirmektedir. Bu sistem 

birbirine bağlı zihinsel modeller ve bilgi setlerini kapsamaktadır. Keynes, 

Genel Teori’de bu psikolojik faktörlere bağlılığı şu şekilde ifade etmiştir 

(Keynes, 2018: 130)1: 

“We may sum up the state of psychological expectation 

which covers the latter being the state of long-term 

expectation;-as distinguished from the short-term 

expectation upon the basis of which a producer estimates 

what he will get for a product when it is finished if he 

decides to begin producing it today with the existing plant.” 

Canibano ve Potts (2016: 11), yukarıda açıklanan kapsamda, beşeri 

sermaye ağını üçüncü ve dördüncü derece kompleks sistemler sınıfına 

sokmaktadırlar. Zira ajanlar bilgi ve yeteneklerini sınırlı bir çerçevede 

doğal çevre ile etkileşim halinde kullanmanın yanı sıra, diğer ajanların 

tamamlayıcı yetenekleri ile de etkileşim halinde bulunmaktadırlar. Beşeri 

sermayeyi oluşturan bu farklı bileşenler arasındaki tamamlayıcılık, azalan 

ya da artan nitelikte olabilir.  

Beşeri sermaye bileşenleri arasındaki bu tamamlayıcılığın yapısı ‘iş’i 

(job) tanımlamakta; gerek ağın bileşenlerindeki gerek bunlar arasındaki 

bağlantıların değişimi ise işlerin yapısını değiştirmektedir. İşler ise, 

kariyer yolunda birbirleri ile bağlantılı duraklar olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çerçevede hem iş kavramı hem kariyer kavramı, evrimci beşeri 

sermaye çerçevesinde dinamik bir nitelik kazanmaktadır (Cannibano ve 

Potts, 2016: 13). Bu da beşeri sermayeye Neowalrasçı yaklaşımdan farklı 

bir bakış açısı kazandırmaktadır. Zira Neowalrasçı yaklaşımda kariyer 

kavramı bir dizi işle, eğitimle ve işgücü piyasasındaki eşleşme ile 

sınırlandırılmaktaydı.  

Son olarak değinilmesi gereken hususlardan biri de, evrimci yaklaşım 

açısından yapısal işsizlik açıklamasıdır. Evrimci yaklaşıma göre yapısal 

işsizlik, neoklasik yaklaşımda olduğu gibi fiyat koordinasyon problemi 

                                                           
1 Türkçe’ye çevirirken anlam kayması oluşacağı için metin İngilizce olarak aktarılmıştır. 
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olarak gerçekleşen piyasa başarısızlığının sonucu değildir. Bundan 

ziyade, yeni teknolojiler (yeni kurallar) yapısal işsizliğe neden 

olmaktadır. Bu teknolojik değişimler, teknolojinin birleştirici yapısını da 

(yani kurallar arasındaki etkileşimi de) etkilemektedir (Canibano ve Potts, 

2016: 18-19). Dolayısıyla, evrimci çerçeveden yapısal işsizliğe sunulacak 

olan çözüm ise beşeri sermaye toplamının ve bunların arasındaki 

bağlantıların yeniden koordinasyonunun mikro-mezo-makro yörüngede 

ortaya konulmasıdır.  

Sonuç: 

Beşeri sermaye teorisinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda oluştuğu ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte, sistematik olmamakla birlikte, bundan çok 

önceleri de birçok iktisatçı tarafından beşeri sermayenin önemine dikkat 

çeken açıklamalar ortaya konmuştur. Öte taraftan, son dönemlerde 

iktisadın kompleks bir sistem olarak ele alındığı yeni yaklaşımlarda, 

beşeri sermaye de belli girdilerin kümülatif toplamı olmaktan öte bir 

karam olarak tanımlanmaya başlamıştır.  

Beşeri sermayenin tüketimin zaman içerisinde ençoklaştırılması amacı 

çerçevesinde insana yapılan bir yatırım olarak ele alındığı geleneksel 

yaklaşımda, beşeri sermaye rasyonel bir zamanlararası yatırım tercihi 

sonunda bir meta haline gelir.  

Kümülatif yaklaşım olarak ifade edilen bu Neoklasik yaklaşım, 

evrimci iktisatçılar tarafından, bilgiyi bir yapı ya da süreç olarak ele 

almaktansa, bir emtia olarak değerlendirmesi nedeniyle eleştirilmiştir. 

Evrimci iktisatçılara göre, iktisadi sistem bir bilgi yapısıdır ve iktisadi 

evrim de bilgi büyümesidir. İktisadi sistem bilginin kompleks sistemidir. 

İktisadi sistem, iktisadi ajanlar ve onların taşıdıkları iktisadi bilgilerden 

oluşmaktadır. Mikro-mezo-makro düzeyleri açısından inceleme yapan bu 

yaklaşımda; mikro düzeyde ajanlar arasında gerçekleşen etkileşim 

neticesinde ajanların kabiliyetleri değişmektedir. Bu değişim sonucunda 

mezo düzeyde evreni etkiler. Değişen mezo evren de makro evreni 

değiştirmektedir. Dolayısıyla, yeni yaklaşımda iktisadi evrim mikro-

mezo-makro yapısından daha basit bir yapı çerçevesinde açıklanamaz.  

Özetle, evrimci yaklaşımda beşeri sermaye bir girdi vektörü gibi değil; 

ilişkisel ve süreçsel bir ağda yer alan bir düğüm olarak ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla, kompleksite yaklaşımıyla, beşeri sermaye 

ağının kompleks bir yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir. Buna göre, 

ajanlar sınırlı bir çerçevede doğal çevre ile etkileşim halinde olmanın 

yanı sıra, diğer ajanların tamamlayıcı yetenekleri ile de etkileşim halinde 

olarak bilgi ve yeteneklerini kullanmaktadırlar. Bu da iş ve kariyer gibi 

kavramlara da bir dinamizm kazandırmaktadır.  
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1. Giriş 

Bir ülkenin en önemli gelişmişlik göstergeleri arasında kadın 

işgücü ve istihdam verileri yer almaktadır. Bu doğrultuda son yıllarda 

gerek bölgesel gerekse de ekonomik kalkınmanın şekillenmesinde kadın 

istihdamı ve sorunlarına olan duyarlılığın artmasıyla birlikte kadın 

emeğine olan ilginin de arttığı görülmektedir. (İşler ve Şentürk, 

2016:613).   

Tarihsel olarak kadın emeği ve çalışma hayatındaki konumunu 

incelendiğinde, geçmişten günümüze sürekli çalışma hayatında yer 

almasına rağmen, ekonomik bir ajan olarak ikincil statüde 

konumlandırılarak gerçek anlamda ilk kez Sanayi Devrimi ile birlikte 

ücret karşılığı işgücü piyasasında yer alan kadının, özellikle İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında gelişmiş ülkelerin ekonomisindeki yapısal/sektörel 

değişimle birlikte kamu kurumları, hastaneler gibi hizmet sektörü 

alanlarında çalışma imkanı bulduğu gözlenmektedir. Günümüzde ücret 

karşılığı çalışır konuma gelinceye kadarki süreçte değişen toplumsal 

yapılara uyumlu hale gelerek, her dönemin kendine has yapısı içerisinde 

değişen vasıflarla ekonomik faaliyetlerde farklı konumlarda yer aldıkları 

söylenebilmektedir (Dublen, 2014:32;  Çullu, 2009:26). Bununla birlikte, 

kadın, ‘işçi’ statüsü ile aynı zamanda ‘ücretli’ olarak gerçek anlamda ilk 

kez işgücü piyasasında sanayi devrimiyle birlikte yer almaktadır (İşler ve 

Şentürk, 2016:613). Bu anlamda sanayi devrimi, kadının ‘Ücretli Kadın 

İşgücü’ kavramını üstlenmesiyle çalışma hayatı üzerinde bir devrim 

noktası niteliğindedir (Çullu, 2009:26). 1970’li yıllarla birlikte, ticaret 

liberalizasyonunun ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin artmasının da, 

rekabette önemli etken olan ucuz emek girdisine ihtiyacın doğmasına ve 

                                                           
 Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında 2018 yılında tamamladığı 

doktora tezinden türetilmiştir. 
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bu durumun da kadınların düşük ücretlerle işgücü piyasasında yer 

almasına neden olmaktadır (Şahbaz Kılıç, 2015:126) 

Gelişmiş ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranı yüksek iken 

gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde bu oran daha düşük 

düzeydedir. Bununla birlikte gelişmiş, gelişmekte olan veya az gelişmiş 

olarak tanımlanabilen her ülke gruplandırmasında, gelişmişlik düzeyi 

hangi düzeyde olursa olsun az ya da çok kadın işgücünün olumsuz 

etkilendiği cinsiyet temelli yaklaşımlar görülmektedir. Rekabetin olduğu 

her piyasada ücret farklılıklarıyla karşılaşmak normal karşılanmakla 

birlikte; bu farklılıkların iş performansıyla çok az ilgili veya tamamen 

ilgisiz olması durumları, söz konusu durumun “cinsiyet temelli 

ayrımcılık” ifadesini mümkün kılmaktadır (Yamak ve Topbaş, 2004:51).  

Küreselleşmeyle birlikte değişen ekonomik gelişmeler kadınların 

işgücü piyasasında daha çok yer alması beklentisini oluştursa da 

toplumun değersel yargıları, annelik ve ev hanımlığı rolü, eğitim 

düzeyinin düşük olması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi birçok sorunla 

karşı karşıya kalan kadın, enformel sektörlerde yer almakta ve 

beklentinin aksine bir durum gerçekleşmektedir. Bu çerçevede, kadın 

işgücü sorunlarını belirlemeye yönelik hazırlanan bu çalışmada kadın 

işgücü, Konya ilinde yapılan alan araştırması ile ele alınmakta ve 

öncelikle bölgesel kalkınma açısından kadın işgücü istihdamının önemi 

incelenmekle birlikte; kadın işgücü istihdamının sorunlarını belirlemeye 

yönelik olarak Konya ilinde sosyal güvenlik haklarından yeterince 

yararlanamayan kamu sektöründe taşeron ve özel sektörde ücret karşılığı 

çalışan 400 kadına 30 soruluk anket uygulanarak Konya’da kadın işgücü 

istihdamının sorunları belirlenmeye çalışılmaktadır.  

2. Ekonomik Ve Bölgesel Kalkınma Açısından Kadın 

İstihdamının Önemi 

1980 yılına kadar ki süreçte ekonomik hayatta kadının durumu ile 

ilgili çalışmalar var olmakla birlikte, 1980’lerin başından itibaren 

iktisadın yapısının “kadınca” bakış açısıyla sorgulanmaya başlandığı 

söylenebilmektedir. Bu dönemde, P. England, N. Folbre, A. Jennings, J. 

A. Nelson, M. Pujol, D. Strassmann ve M. Ferber gibi kuramcıların, 

ekonomi içerisinde kadını değil, kadın bakış açısı ile ekonomiyi 

incelemeyi amaçlayan bir yaklaşımla; kadınların ekonomi içerisindeki 

konumunu ve davranışlarını dikkate alarak, kadınların ekonomik 

gelişiminin sağlanmasına yönelik bir düşünce oluşumuna katkıda 

bulundukları söylenebilmektedir (Serdaroğlu, 1997:73-75; İşler, 

2010:116). Bununla birlikte, kadınların işgücü piyasasındaki statüsünün 

bozulmasında sanayi kapitalizmin uluslararası bir boyuta gelmesindeki 

rolü; gelişmiş ülkelerdeki emek yoğun işlerdeki sömürücülüğün 

yaygınlaşmasının cinsiyet arasındaki farkı daha da belirginleştirmesi, 
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dışsal baskılar ve ataerkil kurumların kadının ekonomideki konumuna 

zarar vermesi ve kadınların erkeklerin istihdam edildiği alanların dışında 

tutularak ekonomide dezavantajlı durumda görülmesi yönünde de 

yorumlara yer verilmektedir (Dalkıranoğlu, 2006:25-26). Bu doğrultuda 

teorik temelde de kadın ve erkek işgücü arasındaki bu ayrımcılıklar 

açıklanmak üzere ikili rol yaklaşımı, beşeri sermaye yaklaşımı, 

bölümlenmiş işgücü piyasaları kuramı, Marksist yaklaşım ve feminist 

yaklaşım gibi çeşitli kuramlar ve yaklaşımların doğduğu görülmektedir 

(Özmen, 2011:29). İktisat yazınında her ne kadar bu hususta bir görüş 

birliğine ulaşılamamış olsa da; kadınların işgücüne katılım oranı ile 

kalkınma arasındaki ilişkiyi açıklamada önemli bir bakış açısı da U 

biçimli eğri üzerinedir (Durand, 1975; Pampel ve Tanaka, 1986; 

Psacharopoulos ve Tzannato, 1989; Kottis, 1990; Schultz, 1990; Goldin, 

1995). U eğrisinin sol kısmı GSYH büyük oranda tarımdan elde edildiği 

gelişmekte olan ülkelerde kalkınma sürecinin başlamadan önceki durumu 

ve kalkınma sürecinin başlamasıyla beden gücünden makine gücüne 

geçildiği süreci göstermektedir. Makineli üretime geçiş, tarımda dış 

pazara açılma, köyden kente göçün artması kadınların işgücüne katılım 

oranında artış göstereceği beklentisi oluşturmaktadır. Fakat gelişen 

teknoloji ve eğimin yetersizliği tam tersi bir olguyu gündeme getirmekte, 

kadın işgücüne katılım oranını düşürmektedir. U eğrisinin sol kısmı bu 

durumu göstermektedir. Eğrinin sağ kısmında ise GSYH’nin büyük 

oranının sanayiden elde edildiği, kalkınma sürecinin olgunluğa eriştiği ve 

kadınların işgücüne katılım oranının da yüksek olduğu durumu 

yansıtmaktadır.  

Diğer taraftan, yirminci yüzyılın son çeyreğinde, küreselleşme ve 

ülke ekonomilerinde yarattığı artan rekabet baskısı ile birlikte kadın 

emeğine olan talebin arttığı bilinmektedir. Marksist yaklaşıma göre 

kapitalist sistem içerisinde işgücü piyasasında yedek işgücü ordusunun 

birer üyesi kabul edilen kadınlar, kapitalist sistem içerisinde hem itaatkâr 

olmaları hem de kolaylıkla yönlendirilebilmeleri ile sakin ve düşük ücrete 

razı olmaları nedeniyle gerekli ve faydalı olarak nitelendirilmektedir 

(Özçatal, 2009:22). Bu sebeple firmaların uluslararası piyasalarda rekabet 

edebilmesi için maliyetlerini düşürme gerekliliğinin doğduğu, bu 

doğrultuda da emek yoğun olarak kullanılan mal üretiminde ucuz bir 

emek kaynağı olan kadın işgücüne olan ihtiyacı arttırdığı gözlenmektedir. 

Değişen ekonomik yapı, ekonomik ve/veya bölgesel kalkınma 

modellerinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, daha önceki yapıdan 

farklı yörünge izlemekle birlikte, kadın işgücü ve istihdamının farklı 

adımlarla ilerlemesine neden olduğu söylenebilmektedir (Toksöz, 

2011:19). Bu şekilde emeğin istihdamında önemli yer tutan kadın 

emeğinin sistem dışında bırakılmayarak istihdamının desteklenmesinin, 

ülkelerin milli gelir artışı gibi ekonomik büyüme göstergelerinin yanı 
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sıra, ekonomik ve bölgesel kalkınmasının da itici güçlerinden biri olarak 

görülmesine neden olmaktadır. 

Kadınların işgücü piyasasında yer almaları hem kendi ekonomik 

özgürlüklerini kazanması adına hem de ülkedeki üretime katkı sağlaması 

dolayısıyla da kalkınma kavramı adına önem arz etmektedir. Yapılan 

araştırmalar %5 kadın istihdamının, %15 yoksulluğu önlediğini 

göstermektedir (Gerşil, 2015:168). Küreselleşme sonrası yaşanan rekabet 

şartları göz önünde bulundurulduğunda kadınların işgücü piyasasında yer 

almaları önemli bir faktör olarak görülmektedir. Nitekim, 1944 yılında 

Philadelphia’da düzenlenen Uluslararası Çalışma Örgütü Genel 

Konferansı’nın bildirgesinde; “Tüm insanlar ırk, din ya da cinsiyet farkı 

gözetmeksizin, özgürlük ve itibar, ekonomik güvence ve fırsat eşitliği 

şartlarında, hem maddi refahlarını, hem de manevi gelişmelerini sağlama 

hakkına sahiptir” ifadesine yer verilmektedir (ILO, Dünya Kalkınma 

Raporu). Dolayısıyla sadece kadınların güçlendirilmesine ilişkin politika 

oluşumlarının kendi başına bir amaç olarak görülmesi değil, aynı 

zamanda kadın işgücü istihdamının desteklenmesinin ülkelerin hem 

ekonomik kalkınma, hem de bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının 

giderilmesi süreçlerinde ivme kazandıracak bir araç olarak görülmesi 

şeklinde bir değerlendirmeye ulaşmak mümkündür (Doepke ve Tetilt, 

2014).  

Birçok ülkede kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerin 

işgücüne katılım oranından daha düşük düzeydedir. Bu farklılığın nedeni 

her ne kadar kültür ve sosyal etkenlere bağlanmış olsa da aynı zamanda 

ekonomik teşviklerin, politikaların yetersizliği, aksaklığı ve yanlış 

uygulanması da etkenler arasında yer almaktadır (Burnıaux, J.-M., R. 

Duval, ve F. Jaumotte, 2003:4). Bu doğrultuda kadın istihdamını arttırıcı 

politika oluşumları ve tedbirler hızla uygulamaya konulmaktadır. Kadın 

nüfusun okullaştırılması ve eğitiminin; beşeri sermaye açısından 

ekonomik verimliliğinin yüksekliği göz önünde bulundurulduğunda, ülke 

ekonomilerinde yoksulluğun azaltılması, verimliliğin arttırılması, 

ekonomik ve toplumsal kalkınmanın hız kazanması yönünde önemi 

vurgulanmaktadır  (Ecevit,2010; Adem, 1991). Bununla birlikte kadın 

işgücü açısından istihdam edilebilirlik artmakta, hem de eğitimin 

ekonomik kalkınma ve büyümeye katkısının yanında, yarattığı pozitif 

dışsallıkların da ekonomilere olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir 

(Berber ve Eser, 2008). Bu sebeple özellikle kadın işgücünün nitelikleri, 

çalışma şartları, bu konudaki hukuki düzenlemeler, uygun istihdam 

alanlarının yaratılması, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde önemle 

üzerinde durulan konuların başında yer almaktadır. Dolayısıyla hem 

ekonominin tümünde hem de işgücü piyasalarında yaşanan gelişmeler ve 

yeni oluşumlar, kadın işgücü ve istihdamının yeniden şekillenmesine, 
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yeni sorunların ortaya çıkmasına, nihayetinde de yeni politika 

oluşumlarına temel teşkil etmektedir.  

3. Konya İli Kadın İşgücünün Sorunlarının Analizi 

Ülkemizde kadınların işgücü piyasasında yer alması ekonomik, 

sosyal ve siyasal düzeyde önem arz etmektedir. Kadınların işgücü 

piyasasında yeterince yer alması birçok akademik araştırmaya konu 

olmaktadır. Çalışma yaşamında ev işleri ve çocuk bakımı gibi görevler 

yüklenen kadınlar, her zaman ikinci planda kalmanın yarattığı sorunlarla 

yüz yüze kalmışlardır. Günümüzde her ne kadar kadının çalışma 

yaşamında daha fazla yer alabilmesi adına destekler, teşvikler, projeler, 

politikalar, yapılan akademik çalışmalar olsa da kadın istihdam 

rakamlarına baktığımızda bu sayının hala yeterli olmadığı görülmektedir. 

Yapılan literatür araştırmaları sonucu kamu sektöründe ve özel sektörde 

kadınlara yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda 

farklılıklar gözlemlenmiştir. Özellikle kamu sektöründe çalışan kadınlara 

yönelik süt izni, doğum izni, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkânı, 

kreş desteği gibi destek ve teşvikler kamu kurumlarında daha hızlı 

uygulamaya geçirilirken, taşeron ve özel sektörde çalışan kadınlara 

yönelik destek ve teşvikler tam anlamıyla uygulanmadığı için çalışan 

kadınların istihdam edildikleri sektöre göre farklı bakış açılarına sahip 

oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal haklardan yeterince 

yararlanamayan taşeron kadın çalışanların ve özel sektör kadın 

çalışanlarının sorunlarını dile getirerek onların sosyal ve ekonomik 

hayata katkılarını arttırmak adına bu çalışmada özellikle kadrolu 

çalışanlar değil de kamu sektöründe taşeron olarak çalışan kadınlar ve 

özel sektörde ücret karşılığı çalışan kadınların iş hayatında yaşadığı 

sorunlar belirlenerek, söz konusu sorunların çalışma, aile ve sosyal 

hayatına olan etkileri analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu doğrultuda 

çalışmanın temel amacı kadın çalışanların çalışma hayatında karşılaştığı 

sorunları belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nüfusunun fazla olması 

ve Türkiye’de kadın istihdamı konusunda önemli bir paya sahip olması 

nedeniyle Konya ilinde kamu sektöründe taşeron ve özel sektörde ücret 

karşılığı çalışan kadınlar dikkate alınmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle 

Konya ili sosyoekonomik göstergeleri ve kadın istihdamı gelişimi ele 

alınarak, Konya ilinde kadın işgücünün yapısı, konumu ve sorunları alan 

araştırması ile analiz sonuçları kapsamında kadın işgücünün sorunları 

belirlenmeye çalışılmaktadır. 

3.1. Konya İli Kadın İşgücü İstihdamının Gelişimi 

Konya ili tarımsal üretim, tarımsal ticaret ve tarım istihdamı 

açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olarak yer 

almaktadır. 2016 yılı TÜİK verilerine göre 2.161.303 nüfusu ile 

Türkiye’de 7. sırada olup, bu nüfusun 1.073.631 rakam ile % 49,68’i 
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erkek, 1.087.672 rakamı ile %50,32’si ise kadınlardan oluşmaktadır. 

Ayrıca ülkemizde yaşayan her yüz kişiden 2,71 Konya’dan olduğu 

söylenebilmektedir. 2016 kamu yatırımlarında Türkiye genelinde, 

tarımsal yatırımlarda 2. sırada, sağlık ve eğitim yatırımlarında 5. sırada, 

ulaştırma ve haberleşme ile diğer kamu yatırımlarında 6. sırada yer alır 

iken enerji yatırımlarında 11. sırada yer almaktadır. Kalkınma Bakanlığı 

2016 verilerine göre Konya, kamu yatırımlarından en fazla pay alan il 

sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Yine 2016 verilerine göre, 

ülkemizde dış ticaret hacmi sıralamasında 14. sırada yer alırken, kişi 

başına ithalatta 28. sırada ve kişi başına ihracatta 27. sırada yer 

almaktadır (Konya Valiliği, 2017:1-13).  

Tablo1. Konya'nın Türkiye'deki Sosyo- Ekonomik Yeri 
KONYA  RAKAMLAR  TÜRKİYE 

SIRALAMA

SI 

YÜZÖLÇÜMÜ (2016) 40.838 KM2 1. Sırada  

NÜFUS (2016) 

 Erkek 

 Kadın  

2.161.303  

1.073.631  

1.087.672 

7. Sırada  

SEKTÖR BAZINDA 

KAMU YATIRIMLARI 

(2016) 

İmalat 

Turizm 

Enerji 

Sağlık 

Ulaştırma ve Haberleş 

Eğitim 

Diğer Kamu Hizmetleri 

Eğitim  

 

1.225.040 TL. 

1000 TL.  

5.390 TL.  

66.376  TL. 

98.072 TL. 

182.117TL. 

197.213TL. 

304.373TL. 

370.499 TL. 

 

5.Sırada 

19.Sırada 

24.Sırada 

11. Sırada 

5.Sırada 

6. Sırada 

5. Sırada 

6. Sırada 

2. Sırada 

DIŞ TİCARET HACMİ  

(2016) 

İhracat  

İthalat  

2.375.079 (Bin USD) 

 

1.313.333 (Bin USD) 

1.061.746 (Bin USD ) 

14. Sırada 

 

27. Sırada 

(kişi başı) 

8. Sırada (kişi 

başı 

GSYH (2014) 

(Vergi ve Sübvansiyon 

Hariç)  

Tarım 

Sanayi  

Hizmet 

38.856.397.000 TL.  

 

 

7.877.275.000 TL. 

10.789.147.000 TL.  

20.189.975.000 TL.  

32. Sırada 

  Kaynak: TC. Konya Valiliği ‘Konya’nın Sosyal Ve Ekonomik   Durumu’, 2017. 

Son on yıl Konya nüfus verilerini incelediğimizde kadın nüfusunun 

erkek nüfusundan daha fazla arttığı görülmektedir. Bununla birlikte 

toplam aktif çalışan sayısında da, 2016 yılında 2009 yılına göre sigortalı 

kadın çalışan sayısı 31.768 bin artarak 56.016 bin kişi olmuştur. 2009 
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yılından itibaren kadın çalışanların oranı yaklaşık iki katı artış 

göstermiştir (KTO, 2017:59). 

 

Grafik 1. Konya'da Toplam Aktif Çalışan İçerisinde Kadın Çalışan Sayısı 

/ Oran (%) 

 

Kaynak: KTO, ‘Çalışma Hayatında Konya “İstatistikler – Sorunlar, 

Talepler ve Çözüm Önerileri’, Ocak 2017. 

Tablo 2’ye göre Konya’da işgücü piyasasında çalışanların sektörlere 

ve cinsiyete göre dağılımı verilmektedir. Konya’da 100.992 bin kişi 

çalışmakta ve bunların yaklaşık %49’u imalat sektöründe istihdam 

edilmektedir. 15.090 bin kadın çalışanın içerisinde 4.355 bin imalat 

sektöründe istihdam edilmekte geriye kalan 10.735 kadın ise diğer 

sektörlerde istihdam edilmektedir. Kadın çalışanlar insan sağlığı ve 

sosyal hizmet faaliyetlerinde, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim 

gibi sektörlerde daha fazla istihdam edilmektedir. İnsan sağlığı ve sosyal 

hizmet faaliyetleri sektöründe kadın çalışanlar erkek çalışanlardan daha 

çok istihdam edilmektedir.  
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Tablo 2. Konya İli Sektörlere ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayısı (2016) 
SEKTÖRLER             ERKEK               KADIN TOPLAM 

Madencilik ve Taş 

Ocakçılığı 

800 1 821 

İmalat 45.489 4.355 9.844 

Elektrik,Gaz, Buhar ve 

İklimlendirme Üretimi 

ve  Dağıtımı 

974 164 1.139 

Su Temini; 

Kanalizasyon, Atık 

Yönetimi ve İyileştirme 

Faaliyetleri 

522 77 599 

İnşaat 7.551 423 7.974 

Toptan ve Perakende 

Ticaret 

10.437 1.716 12.154 

Ulaştırma ve Depolama 5.053 317 5.370 

Konaklama ve Yiyecek 

Hizmeti Faaliyetleri 

1.508 588 2.096 

Bilgi ve İletişim 298 88 386 

Finans ve Sigorta 

Faaliyetleri 

222 69 291 

Gayrimenkul 

Faaliyetleri 

230 21 251 

Mesleki, Bilimsel ve 

Teknik Faaliyetler 

1.227 357 1.584 

İdari ve Destek Hizmet 

Faaliyetleri 

5.706 2.090 7.796 

Eğitim 1.879 1.783 3.663 

İnsan Sağlığı ve Sosyal 

Hizmet Faaliyetleri 

1.599 2.182 3.781 

Kültür, Sanat Eğlence, 

Dinlence ve Spor 

129 10 139 

Diğer Hizmet 

Faaliyetleri 

2.278 828 3.106 

Genel Toplam                             85.903                  15.090                 100.992 

Kaynak: İŞKUR, ‘Konya İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’, 2016. 

Tablo 3’te meslek grubu bazında cinsiyete göre çalışanların 

dağılımına yer verilmektedir. 100.992 bin kişinin istihdam edildiği 

sektörlerde ağırlıklı olarak sanatkârlar ve ilgili meslek işlerinde çalışanlar 
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ağırlıklıdır. Kadın çalışanların en fazla yer aldığı meslek grubu 

profesyonel meslek grubu olup en az yer aldığı meslek grubu ise nitelikli 

tarım, ormancılık ve su ürünleridir. Ayrıca kadınların ikinci olarak en çok 

istihdam edildiği nitelik gerektirmeyen mesleklerdir. Konya’nın sosyo-

ekonomik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda en çok istihdam 

edilen meslekler arasında yer alması gereken Nitelikli tarım, Ormancılık 

ve Su ürünleri yeteri kadar istihdam gerçekleştirememiştir. Bunun en 

önemli nedeni ücretsiz aile işçisi ve mevsimlik tarım işçileridir. 

Tablo 3. Konya İli Meslek Grupları ve Cinsiyete Göre Çalışan Sayıları 

(2016) 
MESLEK GRUBU                              ERKEK        KADIN       TOPLAM 

Büro Hizmetlerinde Çalışan 

Elemanlar 

5.388 2.607 7.995 

Hizmet ve Satış Elemanları 7.933 2.325 10.258 

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler 12.495 3.549 16044 

Nitelikli Tarım, Ormancılık ve Su 

Ürünleri Çalışanları 

862 90 952 

Profesyonel  Meslek Mensupları 7.523 3.692 11.215 

Sanatkârlar ve İlgili İşlerde 

Çalışanlar 

26.236 763 26.999 

Teknisyenler, Teknikerler ve 

Yardımcı Profesyonel Meslek 

Mensupları 

7.847 1.070 8.917 

Tesis ve Makine Operatörleri ve 

Montajcılar 

15.411 785 16.196 

Yöneticiler 2.208 208 2.416 

Genel Toplam                                       85.903             15.090        100.992 

      Kaynak: İŞKUR, ‘Konya İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’, 2016. 

Konya ilinde; part-time çalışma şeklinin kadınların istihdamın 

olumlu etkileyerek artış sağladığı,  vardiyalı çalışma şeklinin ise 

kadınların istihdamında hiçbir etki etmediği görülmektedir. Konya ilinde 

part-time olarak çalışanı olan işyerlerinde kadın istihdamı %25,5 iken 

part-time olmayan çalışma şekli olmayan işyerlerinde istihdam 

%13,0’dır. Vardiyalı çalışma şekline sahip işyerlerinde kadın istihdamı 

%15,1 iken bu çalışma şekline sahip olmayan işyerlerinde kadın 

istihdamı %14,8’dir(İŞKUR, 2016:18-27).  
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3.2. Yöntem 

Araştırmanın ana kütlesi, Konya ilinde sosyal güvenlik haklarından 

yeterince yararlanamayan kamu sektöründe taşeron ve özel sektörde ücret 

karşılığı çalışan kadınlardır. Araştırmanın evrenini sosyal güvenlik 

haklarından yeterince yararlanamayan kamu sektöründe taşeron ve özel 

sektörde ücret karşılığı çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Fakat evrenin 

tamamına ulaşmak çok fazla zaman ve yüksek maliyetler gerektirmesi 

nedeniyle örneklem yönteminden yararlanılmış ve nüfusunun fazla 

olması ve Türkiye’de kadın istihdamı konusunda önem arz etmesi 

nedeniyle Konya ili örneklem olarak seçilmiştir. TÜİK verilerine göre 

Konya ilinde sosyal güvenlik haklarından yeterince yararlanamayan 

hangi sektörde ne kadar kadın çalışan bulunduğuna dair net bir veriye 

ulaşılamadığından dolayı çalışmanın ana kütlesi belli değildir. Ana 

kütlenin belirlenemediği ve tahmin edilemediği durumda, örneklem 

belirlemede kullanılan formülasyon dikkate alınmıştır. %95 güven düzeyi 

ve %5 hata kabul oranı göz önüne alınarak toplamda 400 kadın çalışana 

2018 yılının ilk çeyreğinde anket uygulanmıştır. Araştırmacının kendi 

kişisel gözlemlerinden hareket ederek araştırma sorunsalına uygun 

geldiğini düşündüğü belirli özellikleri taşıyan deneklerin seçildiği 

örnekleme amaçlı örnekleme denir (Gürbüz ve Şahin, 2015:130).  Bu 

sebeple çok fazla veriye çok hızlı bir şekilde ulaşılması amaçlandığı için 

bu araştırmada amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Anketteki 

soruların çoğu kadın çalışanlara yönelik olarak yapılan yüksek lisans ve 

doktora tezlerinden derlenmiştir. Sorular genellikle çoktan seçmeli 

sorulardır. Bu soruları birbiriyle karşılaştırmak amacıyla ile SPSS 20 

programı (Lisanslı) Ki-Kare testinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda 

çalışmada oluşturulan hipotezler aşağıdaki gibidir: 

Tablo 4. Araştırma Hipotezleri  

H Araştırma Hipotezleri 

H10  Kadınların eğitim durumuna göre gelir dağılımı 

konusunda farklılık yoktur. 

H11 Kadınların eğitim durumuna göre gelir dağılımı 

konusunda farklılık vardır. 

H20 Kadınların eğitim durumuna göre işyerlerindeki konumu 

farklılık göstermemektedir. 

H21 Kadınların eğitim durumuna göre işyerlerindeki konumu 

farklılık göstermektedir. 

H30 Kadınların medeni durumlarına göre iş ve aile hayatını 

birlikte yürütebilme konusunda farklılık yoktur. 

H31 Kadınların medeni durumlarına göre iş ve aile hayatını 

birlikte yürütebilme konusunda farklılık vardır. 

H40 Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

çalıştığı yerde işe alım-terfi- eğitim-tatil gibi konularda 

erkeklere yönelik ayrımcı tavır algılamaları farklı 
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değildir. 

H41  Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

çalıştığı yerde işe alım-terfi- eğitim-tatil gibi konularda 

erkeklere yönelik ayrımcı tavır algılamaları farklıdır. 

H50 Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

çalıştığı yerde eğitim alabilme durumları arasında 

farklılık yoktur. 

H51 Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

çalıştığı yerde eğitim alabilme durumları arasında 

farklılık vardır. 

H60 Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

erkek iş arkadaşlarının kadın çalışanlara yönelik bakış 

açısı arasında farklılık yoktur. 

H61 Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

erkek iş arkadaşlarının kadın çalışanlara yönelik bakış 

açısı arasında farklılık vardır. 

H70 Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

çalıştıkları yerde izin kullanabilme hakları konusunda 

farklılık yoktur. 

H71  Hizmet sektörü istihdam edilen kadın çalışanlar ile 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların 

çalıştıkları yerde izin kullanabilme hakları konusunda 

farklılık vardır. 

3.3. Literatür  

Kadınlar toplumun ön planda olmayan fakat tolumun ilerlemesi için 

en ön sırada yer alan etkenlerindendir (Karabıyık, 2012:240). Ülke 

ekonomisi açısından oldukça önem arz eden kadın işgücü istihdamı ve 

kadın işgücü istihdamının düşük düzeyde olmasının nedenleri ülkemizde 

ve diğer ülkelerde akademik araştırmacıların üzerinde durduğu önemli 

konulardandır. Birçok ülkede araştırmacılar tarafından kadın işgücü 

istihdamı ve karşılaştıkları sorunlar üzerine yapılan hem ampirik hem de 

ampirik olmayan birçok çalışmalar bulunmaktadır. Literatürde yapılan 

çalışmalarda kadın istihdamının aile yaşantısından ülkenin büyümesine, 

kalkınmasına kadar büyük önem arz ettiği görülmektedir.  Kadın 

işgücüne yönelik Dünya ve Türkiye için yapılan çalışmalar aşağıda 

verilen tablo 5’te yer almaktadır.   
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Tablo 5. Kadın İşgücüne Yönelik Dünya Ve Türkiye İçin Yapılan 

Çalışmalar 
Türkiye İçin Yapılan Kadın İşgücü İstihdamı Çalışmaları 

Tarih Yazar  Yöntem  Ülke Sonuç  

1992 Ahmet 

Cevat 

ACAR 

ANKET 

Uygulama 

Yöntemi(

Alan 

araştırma 

yöntemi) 

NON-

PARAME

TRİK 

TEST 

YÖNTEM

İ 

Türkiye  

(İstanbul) 

Kadın ve erkek çalışanların 

genelde yaygın cinsiyet rolü kalıp 

yargıların etkisinde olduğu 

gözlenmiştir. 

2002 Aysit 

TANSEL 

İstatistiki 

Veri 

Yöntemi 

(EKK 

Yöntemi  

ve yatay 

kesit) 

Türkiye Yüksek iktisadi büyüme hızı 

kadınların işgücüne katılımını 

artırmakta olduğu ayrıca kadınların 

eğitim düzeyinin, kadınların 

işgücüne katılımı üzerinde artırıcı 

yönde güçlü etkisi olduğu 

belirlenmiştir.  

2006 Nihal 

Şirin 

PINARC

OĞLU 

Anket 

Uygulama 

Yöntemi 

(Alan 

araştırma 

yöntemi, 

SPSS 

programı 

analizi 

Türkiye 

(İzmit) 

Toplumsal cinsiyet temelli 

işbölümü, ataerkil aile yapısı, 

eğitim düzeyi, yetersiz örgün ve 

mesleki eğitim, düşük ücret ve 

sosyal güvencesiz çalışma 

kadınları iş yaşamının dışına 

itmekte olduğu varsayımları 

doğrulanmıştır. 

2013 Murat 

KORKM

AZ ve 

Nur 

DİLBAZ 

ALACAH

AN 

Temel 

İstatistikle

r, 

Grafiklerl

e 

Betimlem

e 

Yöntemler

i, 

Korelasyo

n Analizi 

Ve 

Regresyon 

Modelleri 

Türkiye Kadın istihdamının Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla üzerinde erkeklere 

göre daha çok etkisi olduğu, 

mevsimsel şartların kadın 

istihdamında etkili olduğu, büyük 

şehirlerde kadın istihdamının fazla 

olduğu, uygulanan yasalar 

sonucunda 2008 yılından itibaren 

sigortalı çalışanlarda artış 

görülmüştür. 

2014 Bahar 

BURTAN 

DOĞAN 

ve 

Mehmet 

KAYA 

İstatistiki 

Veri 

İnceleme 

Türkiye 

(TRC2) 

Bölgede yaşayan kadınların 

toplumsal durumlarının ülkemizin 

geri kalan bölgelerindeki kadınlara 

kıyasla daha geri düzeyde olması 

bölgenin kronikleşmiş sosyo-

ekonomik sorunlarının önemli bir 

rolü olduğunu ve bölge 
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kadınlarının sosyal statüsünün 

geriliğinin yol açtığı sorunların 

çözülememesinin kısır döngüyü 

beraberinde getirdiği kanısına 

varılmıştır. Çözüm için alınmaya 

çalışılan tedbirleri ise 

etkisizleştirdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

DÜNYADA YAPILAN KADIN İŞGÜCÜ İSTİHDAMINA ÇALIŞMALAR 

Tarih Yazar  Yöntem  Ülke Sonuç  

1973 Aziz 

Bindary , 

Colin B. 

Baxter  ve 

T. H. 

Hollingsw

orth  

İstatistikse

l Veri 

Analiz 

Yöntemi 

Mısır Çocuk sayısının kadın sayısına 

oranının, kırsal alanlarda kadın 

istihdam ile birlikte yükseldiği ve 

kentsel alanlarda kadın istihdam 

düzeyinin yükselmesiyle birlikte 

bu oranın düştüğü tespit 

edilmektedir. 

1983 M. Anne 

Hill 

İşgücüne 

Katlım 

Modeli 

(Üçe 

Bölünmüş 

Model ve 

Ampirik 

Analiz) 

Japonya Kadın işgücünün enformel 

sektörde daha çok yer edindiğini 

ve kadınların enformel sektörü 

neden seçmiş olabileceklerinin 

sebeplerini ortaya koymuştur. 

1984 Jacop 

MINCER 

Anket 

Uygulama 

Yöntemi 

(Kohort 

Analizi) 

 

12 

Sanayileş

miş Ülke 

Yapılan araştırmada doğurganlık, 

aile mobilitesi ve ücretlerin 

büyüme ile ilişkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

1986 Fred 

PAMPEL 

ve Kazuko 

TANAKA  

İstatistiki 

Veri 

Analiz 

Yöntemi 

(Ampirik 

Analiz) 

70 Ülke Kadınların işgücüne katılımı 

üzerindeki eğrisel etkiler 

göstermekte: Kalkınma, 

başlangıçta kadınların işgücüne 

katılımını zorlamakta, ancak ileri 

zamanda kadınların katılımını 

artırdığı görülmüştür. Bu çalışma 

ekonomik kalkınmanın eğrisel 

etkilerini kadınların işgücüne 

katılımının bir belirleyicisi olarak 

teyit eder ve kadın statüsünün aile, 

sosyal ve demografik etkenler 

çerçevesinde değerlendirilmesini 

önermektedir 

1991 Hard E. 

BARRET

T, 

William P. 

BRIDGES

İstatistikse

l Veri 

Analiz 

Yöntemi 

Çin Eğitim düzeyi, hanehalkın da 

kadının reis olması, kadınların 

cinsiyet oranının daha fazla olması 

gibi unsurların kadınların kırsal 

alanda (tarım istihdamında) 
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, Moshe 

SEMYON

OV, 

Xiaoyuan 

GAO 

işgücüne katılma oranlarını 

artırdığı görülmüştür. Buna ek 

olarak elde edilen bulgular eğitim 

kentsel alanda kadınların işgücüne 

katılım oranlarını belirleme de 

daha etkin iken kırsal bölgelerde 

kadınların işgücüne katılım oranını 

belirlemede demografik ve sosyal 

faktörler (cinsiyet oranı ve 

hanehalkı yapısı) daha önemli rol 

oynamakta olduğu görülmektedir. 

1996 Bijou 

Yang 

LESTER 

 

istatistiki 

Veri 

Analiz 

Yöntemi 

Amerika 

48 Kıtasal 

Eyalet 

Elde edilen bulgular kadınların 

işgücüne katılma oranı ile evli 

kadınların yarı zamanlı işlerde 

çalışması arasında pozitif yönde 

bir ilişki olduğu görülmektedir.  

2000 Adriaan S. 

KALWIJ 

Genelleşti

rilmiş 

Moment 

Momentu

m 

Yöntemi 

ve Engelli 

Sayım 

Veri 

Modeli 

Hollanda Kadın istihdam statüsün de 

hanehalkındaki çocukların 

varlığının ve sayısının belirleyici 

bir etkisi olduğu görülmüştür. 

İstihdam edilen kadınlar, eğitimsiz 

ve işsiz kadınlara kıyasla daha az 

çocuk sahibi iken kadın istihdam 

durumunu kontrol ettikten sonra 

hanehalklarındaki hem kadın hem 

de erkeğin eğitim durumunun 

çocukların varlığı ve sayısı 

üzerinde daha az etkisi olduğu 

tespit edilmektedir. 

2003  Florence 

JAUMOT

TE 

Çok 

Değişkenl

i 

Ekonomet

rik Analiz 

Yöntemi 

17 OECD 

ÜLKESİ 

Kadınların işgücüne katılımında, 

ikinci çalışına vergi indirimi, 

çocuk bakım teşvikleri, çocuk 

yardımları, ücretli annelik ve 

ebeveynlik gibi etkenlerin 

belirleyici olduğu ancak kadının 

eğitimi, genel işgücü piyasası 

koşulları ve kültürel tutumların 

kadın katılımının temel 

belirleyicileri olmaya devam ettiği 

görülmüştür. 

2004 Esperanza 

VERA-

TOSCAN

O, Euan 

PHIMIST

ER, ve 

Alfons 

WEERSI

NK 

İndirgenm

iş Form 

Modeli 

Kanada Elde edilen bulgular istatistiksel ve 

ekonomik olarak kırsal ve kentsel 

alanda önemli bir ücret ayrılığının 

olduğunu göstermektedir. 

2006 Hadas 

MANDEL 

ve Moshe 

SEMYON

Lojistik 

Hiyerarşik 

Doğrusal 

Model 

22 

Sanayileş

miş Ülke 

Gelişmiş refah devletleri, 

kadınların işgücüne girmesini 

kolaylaştırıyor, ancak güçlü ve 

arzu edilen pozisyonlara erişimi 
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OV kolaylaştırmıyor. Özellikle, ilerici 

ve gelişmiş refah politikaları ile 

geniş bir kamu hizmeti sektörü ile 

karakterize olan ülkeler, kadınlara 

yönelik işgallerinde kadınların 

yoğunlaştığı ve yönetimsel 

mesleklerde düşük kadın 

temsilinin yanı sıra kadınların 

işgücüne katılım oranlarının 

yüksek olduğu eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Elde edilen 

bulgular, refah devletlerinin 

çalışan annelere sağladığı faydalar 

ile kadınların katılımı ve emek 

piyasasındaki başarılar arasındaki 

ilişkilerin altında yatan sosyal 

mekanizmalar hakkında fikirler de 

sunmaktadır.  

2009 Angela 

LUCI 

Sistem-

GMM 

tahmini 

modeli 

84 Ülke Gelişmekte olan ülkelerde 

büyümeyi teşvik eden 

politikaların, kadınlara iyi ve 

üretken iş olanakları sağlaması için 

yeni politikalar geliştirilmelidir. 

Aksi halde kadınlar ekonomik 

büyümeyi olumsuz yönde 

etkileyen enformel ekonomide 

düşük ücretli işlerde çalışacaktır. 

Ayrıca analiz ampirik olarak 

'feminisasyon u' hipotezinin 

varlığını kanıtlamaktadır. 

2010 Sanzidur 

RAHMA

N 

Anket 

Uygulama 

Yöntemi 

Bangladeş Kadın emek arzının toplam emek 

arzının kullanımı içerisinde önemli 

bir paya sahip olduğu ve 

verimliliğin yanı sıra teknik 

verimliliğe önemli düzeyde 

katkıda bulunduğu ortaya 

koyulmaktadır. 

2011  Gülay 

TOKSÖZ 

İstatistiki 

Veri 

İnceleme 

Yöntemi 

Türkiye Talebin düşük olmasının 

uluslararası piyasada rekabet 

edebilmek için düşük ücrette kadın 

istihdam etmeleri, ataerkil yapı ile 

kapitalizm arasındaki ittifakın 

kadınları işgücü piyasasından 

dışladığı, devletin ise bu durumun 

aksine politikalar geliştirmediği 

görülmektedir. 

 

2013 Claudia 

OLIVETT

I 

İstatistiki 

Veri 

İnceleme 

Yöntemi 

ABD Hem ülke genelinde hem de ülke 

varyasyonu içinde olan U 

şeklindeki bir kadın emek arz 

fonksiyonunun varlığını 

doğrulamaktadır 

2014  Dan A. Çalışma ABD ABD emek piyasalarının evli 
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BLACK, 

Natalia 

KOLESNI

KOVA ve 

Lowell J. 

TAYLOR 

Saatiyle 

İşgücü 

Arzı 

Modeli 

(Statik tek 

kişi 

Modeli, 

İki Kişili 

Bir 

Problemle 

İşgücü 

Arzı ve 

Gidiş-

Dönüş 

Süresinin 

Ampirik 

Analizi) 

 

kadınların şehirlerarasındaki emek 

arzında çok büyük farklılıklar 

olduğunu belgelemektedir. 

Ampirik kanıtlar, modelin 

tahminleriyle tutarlı olup Evli 

kadınların işgücüne katılma 

oranları metropoliten alana geçiş 

dönemiyle negatif korelasyona 

sahip olduğu kanısına 

varılmaktadır. 

     

Kaynak: Tablo ilgili çalışmalar incelenerek tarafımızdan hazırlanmıştır. 

3.4. Veri Analizi ve Bulguları 

Kadın işgücü ve istihdamına yönelik olarak yapılan bu çalışmada 

veri toplama yöntemi olarak anketten yararlanılmıştır. Sosyal haklardan 

yeterince yararlanamayan taşeron kadın çalışanların ve özel sektör kadın 

çalışanlarının sorunlarını dile getirerek onların sosyal ve ekonomik 

hayata katkılarını arttırmak adına bu çalışmada özellikle kadrolu 

çalışanlar değil de kamu sektöründe taşeron olarak çalışan kadınlar ve 

özel sektörde ücret karşılığı çalışan kadınların iş hayatında yaşadığı 

sorunlar belirlenerek, söz konusu sorunların çalışma, aile ve sosyal 

hayatına olan etkileri analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda 

demografik ve farklılık bulguları temelinde analiz sonuçları 

değerlendirilmektedir. 

3.4.1. Demografik  Bulgular  

Çalışmada öncelikle katılımcıların yaş, eğitim durumu, medeni 

durum, aile birey sayısı, çocuk sayısı, çocuk bakımını kimin üstlendiği, 

gelir durumu, çalışma yılı ve çalıştığı kuruluşa ilişkin değişkenler ele 

alınmaktadır.  

Çalışan kadın işgücüne uygulanan anketlere verilen cevaplar 

doğrultusunda yaş dağılımı incelendiğinde; katılımcıların en düşük oranla 

% 0,5’inin 18 yaşından küçük olduğu, %26,5’nin 18-24 yaş aralığında 

olduğu, en büyük oranla %35’inin 25-31 yaş aralığında olduğu, 

%22,8’inin 32-38 yaş aralığında olduğu, %10,8’inin 39-45 yaş aralığında 

olduğu, %4,6’nın 45 yaşından büyük olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
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Kadın çalışanların demografik dağılımı ve iş yerindeki karşılaştığı 

sorunların tespitine yönelik analizlerde; yaş dağılımına baktığımızda 

kadınlar en çok (%35) 25-31 yaş grubunda istihdam içerisinde yer 

almaktadırlar. Kadınların yaşları arttıkça istihdam içerisindeki oranları da 

azalmaktadır. Kadınların bu yaşlarda evli olmaları, çocuk sahibi olmaları 

nedeniyle iş ve aile hayatını birlikte yürütememeleri bu duruma bir etken 

olarak gösterilebilir.  

Tablo 6. Çalışan Kadınların Yaş Dağılımına İlişkin Bulgular 
 Frekans Oran (%) 

18 yaşından küçük 2 0,5 

18-24 106 26,5 

25-31 140 35,0 

32-38 91 22,8 

39-45 43 10,8 

45'ten büyük 18 4,6 

Toplam 400 100,0 

Katılımcıların eğitim durumuna ilişkin dağılımına göre, %5,5’inin 

ilköğretim mezunu, %4,3’nün ortaöğretim mezunu, %26,8’inin lise 

mezunu, en yüksek oranla %31’inin ön lisans mezunu, %29,5’inin lisans 

mezunu ve en düşük oranla %3,3’ünün lisansüstü mezunu olduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 7. Çalışan Kadınların Eğitim Durumu Dağılım Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

İlköğretim 22 5,5 

Ortaöğretim 17 4,3 

Lise 107 26,8 

Ön lisans 124 31,0 

Lisans 118 29,5 

Lisansüstü 12 3,0 

Toplam 400 100,0 

Tablo 8. Çalışan Kadınların Medeni Durumuna Göre Dağılım Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

Evli  175 43,8 

Bekar 208 52,0 

Dul 17 4,3 

Toplam 400 100,0 

Katılımcıların medeni durumuna ilişkin dağılımına göre 

%43’8’inin evli, %52,0’nın bekar, %4,3’ünün dul olduğu 

gözlenmektedir. Ayrıca aile bireyi ve sahip oldukları çocuk sayısı 

incelendiğinde söz konusu kitlenin en düşük oranla %7,2’si 2 kişilik , 

%20,5’i 3 kişilik, en yüksek oranla %37,3’ü 4 kişilik, %27,3’ü 5 kişilik , 

%7,8’i 6 ve daha fazla kişilik bir aileye dahil olduğu; ve %14,2’sinin 1 
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çocuk sahibi, %19,3’ünün 2 çocuk sahibi, %8,0’ının 3 çocuk sahibi, en 

düşük oranla %0,5’inin 4 çocuk sahibi ve en yüksek oranla %58,0’ının 

çocuk sahibi olmadığını göstermektedir.  

Tablo 9. Çalışan Kadınların Aile Birey Sayılarına Göre Dağılım 

Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

2 kişi 29 7,2 

3 kişi 82 20,5 

4 kişi  149 37,3 

5 kişi 109 27,3 

6 ve daha fazla kişi 31 7,8 

Toplam 400 100,0 

 

Tablo 10. Çalışan Kadınların Çocuk Sayısına Göre Dağılım Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

1 57 14,2 

2 77 19,3 

3 32 8,0 

4 2 0,5 

Çocuk yok 232 58,0 

Toplam 400 100,0 

 

Çalışmada yer alan kadın çalışanların sahip oldukları çocuklara 

%5,0’ına bakıcı, %2,3’üne okul öncesi eğitim merkezleri, %19,8’i tam 

gün okulda, en düşük oranla %2,0’ına büyük çocuk bakmakta, %13,3’üne 

aile büyüklerinden biri bakmakta, bununla birlikte en yüksek oranla 

%57,8’inin çocuk sahibi olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Dolayısıyla 

çocuk sahibi olmayan kadınların istihdam içerisinde daha çok yer aldığı 

(%58), çocuk sahibi olan kadınların ise çocuk sayıları arttıkça istihdam 

içerisindeki oranlarının azaldığı görülmektedir.  

Tablo 11. Çalışan Kadınların Çocuklarının Bakım Durumuna Göre 

Dağılım Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

Bakıcı 20 5,0 

Okul Öncesi Eğitim Merkezleri 9 2,3 

Tam Gün Okulda 79 19,8 

Büyük Çocuğum Bakıyor 8 2,0 

Aile Büyüklerinden Biri Bakmakta 53 13,3 

Çocuk Sahibi Değilim 231 57,8 

Toplam 400 100,0 

Çalışma şekline göre (Ücret Karşılığı, Part Time, Sözleşmeli, 

Geçici/ Mevsimlik, İşyeri Sahibi) kadınların aylık gelirleri 

incelendiğinde; %17,8’i 1000 TL. altı, %21,8’i 1000-1400 TL. arası, en 

yüksek oranla %29,3’ü 1500-1900 TL. arası, en düşük oranla %7,8’i 
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2000-2400 TL. arası, %13,0’ı 2500-2900 TL. arası, %10,5’i 3000 veya 

3000’den fazla gelire sahip olduğu gözlenmektedir. 

 

Tablo 12. Çalışan Kadınların Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılım 

Bulguları  
 Frekans Oran (%) 

1000 TL altı 71 17,8 

1000-1400 TL 87 21,8 

1500-1900 TL 117 29,3 

2000-2400 TL 31 7,8 

2500-2900 TL 52 13,0 

3000 veya 3000'den 

fazla 

42 10,5 

Toplam 400 100,0 

Çalışan kadınların ağırlıklı olarak  %64,8’lik bir oranla hizmet 

sektöründe istihdam edildiği %35,3’lük bir oranla sanayi sektöründe 

istihdam edildiği söylenebilmekte ve bu sektörler içerisinde en yüksek 

oranla %65,8’i özel, %29,8’i kamu, en düşük oranla %4,5’i diğer 

kuruluşlarda yer almaktadır. Çalışan kadınların çoğunun gelirlerinin 

1500-1900 TL (%29,3) arasında yer aldığı görülmektedir. Gelir düzeyinin 

eğitim ile ilişkisi araştırıldığında eğitim seviyesi ile gelir düzeyi arasında 

%5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmekte; kadınların eğitim düzeyi arttıkça aldıkları gelir 

düzeyinin de arttığı gözlenmektedir. 

Tablo 13. Çalışan Kadınların Sektördeki Deneyimine Göre Dağılım 

Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

 Hizmet 259 64,8 

Sanayi 141 35,3 

Toplam 400 100,0 

Tablo 14.  Çalışan Kadınların Çalıştığı Kuruluşa Göre Dağılım Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

Kamu kuruluşu 119 29,8 

Özel Sektör 263 65,8 

Diğer 18 4,5 

Toplam 400 100,0 

Son olarak çalışan kadınların %19,5’i 1 yıldan az, %21,8’i 1-2 yıl 

arası, %20,3’ü 2-3 yıl arası, %9,8’i 3-4 yıl arası, en az oranla %6,0’ı 4-5 

yıl arası, en yüksek oranla %22,8’i 5 yıldan fazla çalışma yılına sahip 

olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 
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Tablo 15. Çalışan Kadınların Çalıştığı Yıla Göre Dağılım Bulguları 
 Frekans Oran (%) 

1 yıldan az 78 19,5 

1-2 yıl arası 87 21,8 

2-3 yıl arası 81 20,3 

3-4 yıl arası 39 9,8 

4-5 yıl arası 24 6,0 

5 yıldan fazla 91 22,8 

Toplam 400 100,0 

3.4.2. Farklılık Bulguları 

Çalışmada değerler arasındaki farklılıkları ortaya koymak amacıyla 

Ki-Kare Testinden yararlanılacaktır. Ki-Kare Testi genellikle 

gözlemlenen değerlerin teorik değerlerle uygun olup olmadığını, iki farklı 

özelliğe sahip olan örneklemin birbirinden bağımsız olup olmadığını ve 

örneklemin dağılımının bilinen bir dağılıma uygun olup olmadığını test 

etmek amacıyla uygulanmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2015:242). 

Eğitim durumuna göre çalışan kadınların gelir dağılımında farklılığa 

rastlanmakta ve bu durumda çalışan kadınların eğitim düzeyi düştükçe 

aldıkları gelir düzeyi de azalmaktadır. Dolayısıyla 1000 TL altı ücret alan 

71 kadın çalışandan %20,3’ünün (55 kişi) eğitim durumu lisans düzeyi 

altı iken %12,3’ünün (16 kişi) lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip 

olduğu, 1000-1400 TL arasında ücret alan 87 kadın çalışandan 

%22,2’sinin (60 kişi) eğitim durumu lisans düzeyi altın iken %20,7’sinin 

(27 kişi) lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu, 1500-1900 TL 

arasında ücret alan 117 kadın çalışandan %31,4’ünün (89 kişi) eğitim 

durumu lisans düzeyi altı iken %21,5’inin (28 kişi) lisans ve üstü eğitim 

düzeyine sahip olduğu, ve yine  2000-2400 TL arasında ücret alan 31 

kadın çalışandan %6,29’unun (17 kişi) eğitim durumu lisans düzeyi altı 

iken %10,7’sinin (14 kişi) lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu, 

2500-2900 TL arasında ücret alan 52 kadın çalışandan %9,25’inin (25 

kişi) eğitim durumu lisans düzeyi altı iken %20,7’sinin (27 kişi) lisans ve 

üstü eğitim düzeyine sahip olduğu, 3000-3000 TL üzerinde ücret alan 42 

kadın çalışandan %8,14’ünün (22 kişi) eğitim durumu lisans düzeyi altı 

iken %13,8’inin (18 kişi) lisans ve üstü eğitim düzeyine sahip olduğu 

sonucuna ulaşılmaktadır.  
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Tablo 16. Eğitim Durumuna Göre Çalışan Kadınların Gelir Dağılımdaki 

Farklılıklar 
Eğitim Aylık gelir durumunuz ne kadardır? Toplam 

1
0
0
0
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L
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lt

ı 

1
0
0
0

-1
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0
0
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L

 

1
5
0
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0
0
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0
0
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4

0
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2
5
0
0

-2
9

0
0
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L

 

3
0
0
0

 v
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3
0

0
0
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en

 

fa
zl

a 

 

İlk 

öğretim 
 

2   

(%9,1) 

2 

(%9,1) 

2 

(%54,5) 

5 

(%22,7) 

1 

(%4,5) 

0 

(%0,0) 

12 

(%100,0) 

Orta 

öğretim 

3  

(%17,6) 

4  

(%23,5) 

9 

(%52,9) 

0 

(%0,0) 

1 

(%5,9) 

0 

(%0,0) 

17 

(%100,0) 

Lise 
 

31 
(%29,0) 

30 
(%28,0) 

25 
(%23,4) 

8 
(%7,5) 

7 
(%6,5) 

6 
(%5,6) 

107 
(%100,0) 

Ön lisans 

 

19 

(%15,3) 

24 

(%19,4) 

43  

(%34,7) 

4 

(%3,2) 

16 

 (%12,9) 

18  

(%14,5) 

124 

(%100,0) 

TOPLA
M 

 

5 
(%20,3) 

60 
(%22,2) 

89 
(%31,4) 

17 
(%6,29) 

25  
(%9,25) 

22  
(%8,14) 

270 
(%100,0) 

Lisans 
 

13 
(%11,0) 

23 
 (%19,5) 

28  
(%23,7) 

14 
(%11,9) 

22  
(%18,6) 

18 
 (%15,3) 

118 
(%100,0) 

Lisansüst
ü 

3 
(%25,0) 

4 
(%33,3) 

0 
(%0,0) 

0 
(%0,0) 

5 
(%41,7) 

0 
(%0,0) 

12 
(%100,0) 

TOPLA

M 

16  

(%12,3) 

27 

(%20,7) 

28 

(%21,5) 

14  

(%10,7)  

27  

(%20,7) 

18  

(%13,8) 

130 

(%100,0) 

Genel 

Toplam 

71 

(%17,8) 

87 

(%21,8) 

117 

(%29,2) 

31 

(%7,8) 

52  

(%13,0) 

40  

(%10,0) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 75,066   df= 25    p= ,000 

Eğitim durumuna göre çalışan kadınların işyerindeki konumu 

açısından farklılığa rastlanmaktadır. Yapılan çalışmada İlköğretim düzeyi 

eğitim seviyesine sahip olan kadınlardan ağırlıklı olarak %77,3’ü işçi, 

%22,7’si ise kendi işi konumunda istihdam edilmektedir. İlköğretim 

düzeyi eğitim seviyesine sahip olan tamamı (%100,0) işçi konumunda,  

Ortaöğretim düzeyi eğitim seviyesine sahip olan kadınların konumunda, 

%11,8’i kendi işi, ağırlıklı olarak %76,5’i işçi, %11,8’i satış elemanı 

konumunda, Lise düzeyi eğitim seviyesine sahip olan kadınların, %13,1’i 

kendi işi, ağırlıklı olarak %39,3’ü işçi, %1,9’u müşteri hizmetler 

konumunda, %29,0’ı satış elemanı ve %16,8’i profesyonel meslek 

konumunda, ön lisans düzeyi eğitim seviyesine sahip olan kadınların 

%0,8’i kendi işi konumunda, %38,7 işçi, %7,3’ü müşteri hizmetleri, 

%37,9’u satış elemanı konumunda, %16,2’si profesyonel meslek 

konumunda, lisans düzeyi eğitim seviyesine sahip olan kadınların %5,1’i 

kendi işi konumunda, %11,0’ı işçi, %13,6’sı müşteri hizmetleri, %33,9’u 

satış elemanı konumunda, %22,0’ı profesyonel meslek ve %14,4 uzman 

konumunda, lisansüstü eğitim seviyesine sahip olan kadınların %16,7’si 
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kendi işi konumunda,%75,0’ı profesyonel meslek ve %8,3 uzman 

konumunda istihdam edildikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre, kadınların işyerinde kadın çalışanların 

çoğunun işçi konumunda istihdam edildikleri görülmüştür. Ayrıca eğitim 

seviyesi ile işyerindeki konum arasında %5 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmekte ve kadınların 

eğitim düzeyi arttıkça işyerindeki konumunun da arttığı gözlenmektedir.  

Tablo 17. Eğitim Durumuna Göre Çalışan Kadınların İşyerindeki 

Konumu Açısından Farklılıklar 
Eğitim 

Durumu 

Çalıştınız Yerdeki Konumuz  

Kend

i İşi 

İşçi Müşter

i 

Hizmet

leri 

Satış 

Eleman

ı 

Profe

syon

el 

Mesl

ek 

Uzman Toplam 

İlköğretim 

 

0 

(%0,

00) 

22 

(%100,0) 

0 

(%0,0) 

0 

(%0,0) 

0 

(%0,

0) 

0 

(%0,0) 

22 

(%100,0) 

Ortaöğreti

m 

 

2 

(%11

,8) 

13 

(%76,5) 

0 

(%0,0) 

2 

(%11,8

) 

0 

( 

%0,0

) 

0(%0,0

) 

17(%100,

0) 

Lise 

 

14(%

13,1) 

42 

(%39,3) 

2 

(%1,9) 

31 

(%29,0

) 

18 

(%16

,8) 

0(%0,0

) 

107 

(%100,0) 

Ön lisans 

 

1(%0

,8) 

48 

(%38,7) 

9(%7,3

) 

46 

(%37,9

) 

20 

(%16

,2) 

0(%0,0

) 

124 

(%100,0) 

TOPLAM 

 

17 

(%6,

29) 

125 

(%46,3) 

11(%4,

07) 

79  

(%29,2

) 

38 

(%14

,0) 

0 

(%0,0) 

270(%10

0,0) 

Lisans 

 

6 

(%5,

1) 

13 

(%11,0) 

16 

(%13,6

) 

40 

(%33,9

) 

26 

(%22

,0) 

17(%1

4,4) 

118 

(%100,0) 

Lisansüstü 

 

2 

(%16

,7) 

0(%0,0) 0 

(%0,0) 

0 

(%0,0) 

9(%7

5,0) 

1(%8,3

) 

12 

(%100,0) 

TOPLAM 8(%0

,06) 

13 

(%10,0) 

16 

(%12,3

) 

40(%3

0,7) 

35 

(%26

,9) 

18(%1

3,84) 

130 

(%100,0) 

Toplam 25(%

6,25) 

138 

(%34,5) 

27(%6,

8) 

119(%

29,75) 

73 

(%18

,25) 

18 

(%4,5) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 144,338   df= 25    p= ,000 

Medeni durumuna göre çalışan kadınların aile hayatında yaşadığı 

sorunları incelediğimizde %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
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anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmekte, evli olan kadınların büyük 

çoğunluğu %56,6’sı iş hayatı ile ev hayatını birlikte yürütemediğini, ev 

işlerine yetişemediğini, çocuklar için sorun olduğunu ve fazla mesai, gece 

ve hafta sonu çalışmanın çocuklar için sorun olduğunu,  bekâr olan kadın 

çalışanların büyük bir çoğunluğu %,78,4’ü hiçbir sorun yaşamadıklarını 

ifade etmektedir. 

Tablo 18.Medeni Durumuna Göre Çalışan Kadınların Aile Hayatında 

Yaşadığı Sorunlara Yönelik Farklılıklar 
Medeni 

Durum 

İş ve aile hayatınızı birlikte yürütebiliyor musunuz? Toplam 

Evet, hiçbir 

sorun 

yaşamıyoru

m 

Hayır, ev 

işlerine 

yetişemiy

orum 

Hayır, fazla 

mesai, gece 

ve hafta 

sonu 

çalışmam 

sorun oluyor 

Hayır, 

çocuklar

ım için 

sorun 

oluyor 

Evli 76  

(%43,4) 

41 

(%23,4) 

34 

(%19,4) 

24 

(%13,7) 

175 

(%100,0) 

Bekar 163 

(%78,4) 

26 

(%12,5) 

19 

(%9,1) 

0 

(%0,0) 

208 

(%100,0) 

Dul 15 

(%88,2) 

1 

(%5,9) 

1 

(%5,9) 

0 

(%0,0) 

17 

(%100,0) 

Toplam 254 

(%63,5) 

68 

(%17,0) 

54 

(%13,5) 

24 

(%6,0) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 67,027   df= 6    p= ,000 

Hizmet sektörü ve sanayi sektöründe istihdam edilen kadın 

çalışanların işe alım, terfi, eğitim, tatil gibi konularda erkeklere yönelik 

ayrımcı tavır algılamalarında anlamlı farklılık (p= 0,087) olmadığı 

sonucuna ulaşılmaktadır. Hem hizmet sektörü hem de sanayi sektöründe 

istihdam edilen kadın çalışanların çalıştıkları kurumlarda erkeklere 

yönelik ayrımcı tavır algılamalarına yönelik cevaplara bakıldığında her 

iki sektörde de çoğunluğun (%59,8) “hayır kesinlikle böyle bir ayrım 

yoktur” olarak belirttiği gözlemlenmektedir. Sektörler arasında erkeklere 

yönelik ayrımcı tavır algılama durumları konusunda farklılığın olmaması 

olumlu bir gelişme olarak ele alınabilir. Bu durum çalışma hayatında 

kadının benimsendiğinin bir göstergesi olarak algılanabilir. 
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Tablo 19. Çalışan Kadınların Sektöre Göre Erkeklere Yönelik Ayrımcı 

Tavır Algılamaları Değişkeni Açısından Farklılıklar 
Çalıştığı 

Sektör 

Çalıştığınız yerde işe alım-terfi- eğitim-tatil gb. 

Konular da kadın ve erkek arasında ayrım 

yapıldığını düşünüyor musunuz? 

Toplam 

E
v

et
, 

A
y

rı
m

 V
ar

 

A
y

rı
m

 
O

lu
p
 

O
lm

ad
ığ

ın
ın

 
F

ar
k

ın
d

a 

D
eğ

il
im

 

Z
am

an
 

Z
am

an
 

B
az

ı 

K
o

n
u

la
rd

a 
V

ar
 

H
ay

ır
, 

K
es

in
li

k
le

 B
ö

y
le

 

B
ir

 A
y

rı
m

 Y
o
k
 

Hizmet 

 

23 

(%8,9) 

44 

(%17,0) 

33 

(%12,7) 

159 

 (%61,4) 

259 

(%100,0)  

Sanayi 24 

(%17,0) 

18 

(%12,8) 

19 

(%13,5) 

80  

(%56,7) 

141 

(%100,0) 

Toplam 47( 

%11,8) 

62 

(%15,5) 

52 

(%13,0) 

239  

(%59,8) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 6,568   df= 3    p= ,087 

Hizmet sektörü ve sanayi sektöründe istihdam edilen kadın 

çalışanların çalıştığı yerde eğitim alma durumu konusunda farklılığa 

rastlanmaktadır. İstihdam edilen kadın çalışanların hizmet sektöründe 

%61’i sanayi sektöründe %89,4’ü “Hayır hiçbir eğitime katılmadım” 

ifadesini seçtikleri görülmektedir. Her iki sektörde kadın çalışanların 

ağırlıklı olan kısmı hiçbir eğitime katılmamış durumda olsa da bu durum 

hizmet sektöründe sanayi sektörüne göre kadınların eğitime katılma 

durumları biraz daha farklıdır. Hizmet sektöründe istihdam edilen 

kadınların  %39’u çıraklık (%1,9), yeni teknoloji kullanımı (%26,6), 

terfiye dayalı eğitime (%10,4) katılırken sanayi sektöründe istihdam 

edilen kadınların %10,6’sı çıraklık (%5,0), yeni teknoloji kullanımı 

(%4,2), terfiye dayalı eğitime (%1,4) katılmış olduğu görülmektedir. 

Eğitim açısından hizmet sektöründe yer alan kadın çalışanların daha fazla 

imkana sahip oldukları öngörülebilir.  
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Tablo 20. Çalışan Kadınların Sektöre Göre Çalıştığı Yerde Eğitim Alma 

Durumuna Göre Farklılıklar 
Çalıştığı 

Sektör 

Çalıştığınız yerde herhangi bir eğitime katıldınız 

mı? 

Toplam 

E
v

et
, 

çı
ra

k
lı

k
 

eğ
it

im
in

e 

E
v

et
, 
y

en
i 

te
k

n
o

lo
ji

 

k
u

ll
an

ım
 e

ğ
it

im
i 

E
v

et
, 

te
rf

iy
e 

d
ay

al
ı 

eğ
it

im
 

H
ay

ır
, 

h
iç

b
ir

 e
ğ

it
im

e 

k
at

ıl
m

ad
ım

 

Hizmet 

 

5 

(%1,9) 

69 

 (%26,6) 

27 

(%10,4) 

157  

(%61,0) 

259 

(%100,0) 

Sanayi 7 

(%5,0) 

6  

(%4,2) 

2 

(%1,4) 

126 

 (%89,4) 

141 

(%100,0) 

Toplam 12 

(%3,0) 

74 

(%18,8) 

29 

(%7,2) 

284 

 (%71,0) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 47,757   df= 3    p= ,000 

Hizmet sektörü ve sanayi sektöründe istihdam edilen kadın 

çalışanların erkek mesai arkadaşlarının kadının iş hayatındaki yerine 

yönelik bakış açılarını algılamaları konusunda farklılığa rastlanmaktadır. 

Çalışan kadınların çalıştıkları sektörde eğitim alabilme durumunu 

incelediğimizde hizmet sektöründe %61’i sanayi sektöründe %89,4’ü 

hiçbir eğitime katılmadıkları; bununla birlikte eğitim durumuna göre 

çalışan kadınların gelir durumu ve işyerindeki konumu açısından farklılık 

bulunduğu, evli olan kadınların aile hayatında sorunlar yaşadığı 

gözlenmektedir. Hizmet sektöründe yer alan kadın çalışanların erkek 

mesai arkadaşlarının çoğu “Kadın çalışmalı ve kendi ayaklarının üzerinde 

durabilmelidir” ifadesini seçerken sanayi sektöründe istihdam edilen 

kadın çalışanların erkek mesai arkadaşlarının daha çok “Ekonomik şartlar 

ne olursa olsun kadın sadece evde çalışmalı, çocuğuna bakmalı” ifadesini 

seçtiği görülmektedir.  

Hizmet sektöründeki erkek çalışanların kadın çalışanların sektörde 

yer alması konusunda daha ılımlı olduğu gözlemlenirken, sanayi 

sektöründeki erkek çalışanların sektörde kadın çalışanlara yer almasına 

olumlu bakmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Bu sonuca da sanayi 

sektörünün çalışma şartlarının kadınlara uygun olmaması sebebiyle 

ulaşıldığı düşünülebilir. Bu doğrultuda hizmet sektörü ve sanayi 

sektöründe istihdam edilen kadın çalışanların erkek mesai arkadaşlarının 

kadının iş hayatındaki yerine yönelik bakış açıları arasında %5 anlamlılık 

düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmektedir. 

Hizmet sektöründeki erkek çalışanların kadın çalışanların sektörde yer 

alması hususunda daha ılımlı olduğu gözlemlenmekte, sanayi 

sektöründeki erkek çalışanların sektörde kadın çalışanlara yer almasına 
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olumlu bakmadığı görülmektedir.  Bu durumda sanayi sektörünün 

çalışma şartlarının ve çalışma ortamının kadınlar için uygun olmaması bir 

etken olarak gösterilebilmektedir.  

Ayrıca hizmet sektörü ve sanayi sektöründe istihdam edilen kadın 

çalışanların çalıştığı yerde eğitim alma durumu konusunda ve çalıştığı 

yerde izin kullanabilme haklarına yönelik farklılıklar da mevcuttur. 

Yapılan uygulama sonucunda eğitim açısından hizmet sektöründe yer 

alan kadın çalışanların bu doğrultuda daha fazla imkana sahip oldukları 

görülmektedir. 

Tablo 21. Çalışan Kadınların Erkek İş Arkadaşlarının Kadın Çalışanlar 

Hakkında Ne Düşündüğüne Yönelik Farklılıklar 
Çalıştığı 

Sektör 

Erkek iş arkadaşlarınızın kadın çalışanlara bakış açısı 

nasıldır? 

Toplam 

E
k

o
n

o
m

ik
 ş

ar
tl

ar
 n

e 
o

lu
rs

a 

o
ls

u
n
 k

ad
ın

 ç
al

ış
m

am
al

ıd
ır

 

E
k

o
n

o
m

ik
 ş

ar
tl

ar
 n

e 
o

lu
rs

a 

o
ls

u
n
 k

ad
ın

la
r 

sa
d

ec
e 

ev
d

e 

ça
lı

şm
al

ı,
 ç

o
cu

ğ
u
n

a 

b
ak

m
al

ı 

E
k

o
n

o
m

ik
 a

çı
d

an
 s

ık
ın

tı
 

v
ar

 i
se

 k
ad

ın
 ç

al
ış

m
al

ıd
ır

 

K
ad

ın
la

r 
ça

lı
şm

al
ı 

v
e 

k
en

d
i 

ay
ak

la
rı

n
ın

 ü
ze

ri
n
d

e 

d
u

ra
b

il
m

el
id

ir
le

r 

K
ad

ın
la

rı
n

 k
en

d
i 

te
rc

ih
i 

k
ar

ış
ıl

m
am

as
ı 

g
er

ek
ti

ğ
in

i 

d
ü

şü
n

ü
y

o
ru

m
 

Hizmet 

 

45 

(%17,4) 

40 

(%15,4) 

43 

(%16,6) 

103 

(%39,8) 

28 

(%10,8) 

259 

(%100,0) 

Sanayi 18 

(%12,8) 

42 

(%29,8) 

38 

(%27.0) 

29 

(%20,6) 

14 

(%9,9) 

141 

(%100,0) 

Toplam 63 

(%15,8) 

82 

(%20,5) 

81 

(%20,2) 

132 

(%33,0) 

42 

(%10,5) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 25,489   df= 4    p= ,000 

Hizmet sektörü ve sanayi sektöründe istihdam edilen kadın 

çalışanların çalıştığı yerde izin kullanabilme haklarına yönelik farklılığa 

rastlanmaktadır. Hizmet sektöründe istihdam edilen kadınların çoğunluğu 

(%52,9) çalıştıkları yerde “her zaman izin kullanabiliyorum”  ifadesini 

seçerken, sanayi sektöründe istihdam edilen kadınların büyük çoğunluğu 

(%75,9) “sağlık durumunda izin alabiliyorum” ifadesini seçmiştir.  
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Tablo 22. Çalışan Kadınların Çalıştıkları Yerde İzin Kullanabilme 

Haklarına Yönelik Farklılıklar 
Çalıştığı Sektör Çalıştığınız yerden hangi durumlarda izin 

alabiliyorsunuz? 

Toplam 

H
er

 z
am

an
 

al
ab

il
iy

o
ru

m
 

S
ağ

lı
k
 d

u
ru

m
u
n

d
a 

al
ıy

o
ru

m
 

H
iç

b
ir

 z
am

an
 

al
am

ıy
o

ru
m

 

Hizmet 

 

137  

(%52,9) 

108  

(%41,7) 

14 

 (%5,4) 

259 

(%100,0) 

Sanayi 29 

(%20,6) 

107  

(%75,9) 

5 

 (%3,5) 

141 

(%100,0) 

Toplam 166  

(%41,5) 

215  

(%53,8) 

19  

(%4,8) 

400 

(%100,0) 

Pearson Chi-Square= 43,509   df= 2    p= ,000 

Hizmet sektörü ve sanayi sektöründe istihdam edilen kadın 

çalışanların çalıştığı yerde izin kullanabilme haklarına yönelik %5 

anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmektedir. Uygulama sonucunda hizmet sektöründe istihdam edilen 

kadınların %52,9’u her zaman izin kullanabilir iken, sanayi sektöründe 

istihdam edilen kadınların %75,9’unun sadece sağlık durumunda izin 

alabildiği sonucuna ulaşılmaktadır.  

Son olarak araştırmada, çalışan kadınların işyerinde cinsel veya 

duygusal tacizine ilişkin incelemeler yapılarak bu duruma yönelik 

herhangi bir durumla karşılaşmadıkları sonucu yer almaktadır. 

4. SONUÇ 

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar ki süreçte kadının işgücü 

piyasasında daha fazla yer alabilmesine yönelik önemli gelişmeler 

yaşanmasına rağmen ekonomik kalkınmada önemli bir etkiye sahip olan 

kadınların işgücüne katılım oranın hala düşük olduğu görülmektedir. 

Ayrıca kadınların çalışma hayatına katılması kişisel özgürlüğü ve 

ekonomik özgürlüğü açısından da önem arz etmektedir. 

Bu önem ve öncelik göz önünde bulundurularak, çalışmada 

kalkınma açısından kadın işgücü istihdamının önemi incelenmekte, kadın 

işgücü istihdamının sorunlarını belirlemeye yönelik Konya ilinde sosyal 

güvenlik haklarından yeterince yararlanamayan kamu sektöründe taşeron 

ve özel sektörde ücret karşılığı çalışan 400 kadına anket uygulanarak 

Konya ilinde kadın işgücü istihdamının sorunları analiz edilmektedir. 

Çalışmadan elde edilen bulgularla; kadınların yaşları arttıkça istihdam 

içerisindeki oranlarının da azalmakta olduğu; evli olan kadınların büyük 

çoğunluğunun (%56,6) iş hayatı ile ev hayatını birlikte yürütemediği, 
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bekâr olan kadın çalışanların büyük bir çoğunluğu (%,78,4) hiçbir sorun 

yaşamadıkları; çocuk sahibi olmayan kadınların istihdam içerisinde daha 

çok yer aldığı (%58), çocuk sahibi olan kadınların ise çocuk sayıları 

arttıkça istihdam içerisindeki oranlarının azaldığı değerlendirmesi 

yapılabilmektedir. Ayrıca eğitim düzeyi yüksek olan kadınların istihdam 

içerisinde oranlarının yüksek olduğu; kadınların eğitim düzeyi arttıkça 

aldıkları gelir düzeyinin ve işyerindeki konumunun da arttığı sonucuna 

ulaşılmaktadır. Çalışan kadınların sektördeki deneyimine baktığımızda 

ağırlıklı olarak %64,8 ‘i hizmet sektöründe istihdam edildikleri; eğitim 

açısından da hizmet sektöründe yer alan kadın çalışanların daha fazla 

imkana sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca hizmet sektöründeki erkek 

çalışanların kadın çalışanların sektörde yer alması hususunda daha ılımlı 

olduğu gözlemlenmekte, sanayi sektöründeki erkek çalışanların sektörde 

kadın çalışanlara yer almasına olumlu bakmadığı bulgusuna 

ulaşılmaktadır. Bu duruma sanayi sektörünün çalışma şartlarının ve 

çalışma ortamının kadınlar için uygun olmaması bir etken olarak ileri 

sürülmektedir. İzin kullanma incelemeleri sonucunda hizmet sektöründe 

istihdam edilen kadınların %52,9’u her zaman izin kullanabilir iken 

sanayi sektöründe istihdam edilen kadınların %75,9’unun sadece sağlık 

durumunda izin alabildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca yapılan 

uygulama sonucunda çalışan kadınlar işyerinde cinsel veya duygusal 

tacize yönelik herhangi bir durumla karşılaşmadıkları sonucu elde 

edilmektedir. 

Yapılan çalışma ile elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 

kadınlara toplum tarafından atfedilen kadın ev işleri ve çocukları ile 

ilgilenmeli ekonomik geliri sağlayan eşleri olmalıdır anlayışının hala 

varlığını sürdürmekte ve bu yargının varlığı, kadınların işgücüne 

katılımını etkileyen sorunlar içerisinde önemli bir paya sahip olduğu 

görülmektedir. Yapılan yasal reformlara rağmen hala varlığını sürdüren 

ücretlerin eşit dağılımın olmaması, kadınların erkeklere oranla çok daha 

düşük ücret düzeyinde istihdam edilmeleri kadınların çalışma hayatında 

karşılaştığı sorunlardandır. Kadınların kadın olmalarından dolayı 

işyerlerinde kadına yönelik uygulanan cinsel ve duygusal tacizde 

kadınların işgücüne katılım oranın düşük olmasının nedenleri arasında 

önemli bir unsurdur. Bununla birlikte kadınların eğitim düzeylerinin, 

bilgi ve beceri düzeylerinin düşük olması nedeniyle niteliksiz işgücü 

içerisinde yer almaları ve enformel sektörün varlığı, kadınların sosyal 

güvenceden yoksun olarak istihdam edilmesi, çalışma saatlerinin belirli 

olmaması yine kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasında 

önemli bir etkiye sahiptir. Çalışan kadınların işe alım ve kariyer sürecinde 

karşılaştığı cinsiyet eşitsizliği, kadın işi- erkek işi ayrımının hala devam 

etmesi kadının işgücü piyasasında yer almasını önemli düzeyde 

etkilemektedir. Kadınlar sadece çalışma hayatında değil aile hayatında da 
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sorunlarla karşılaşmaktadır. Çalışan kadınlar ev işlerine yetişememesi, iş 

ve aile hayatını birlikte yürütememesi ve çocuk bakımı gibi sorunlar 

arasında ikilemde kalmaktadır. 

Son yıllarda ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranında artış 

görülse de gelişmiş ülkelerle karşılaştırdığımızda bu artışın çok düşük 

olduğu görülmektedir.  Ülkemizde kadınların işgücü piyasasında yer 

almaları hususunda özellikle son dönemlerde uygulanan kanunlar, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının uyguladıkları politikalar, kız çocukları ve 

kadınlara yönelik eğitim programları, işe yerleştirme faaliyetleri, meslek 

örgütleri, kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşları gibi kurumlar 

tarafından projelerle önemli gelişmeler sağlanmakla birlikte halen yeterli 

düzeyde artış gözlenmemektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 

de kadınların çoğunun söz konusu plan, proje ve politikalardan haberdar 

olmaması, toplumsal yargı nedeniyle çekingen davranmasıdır.  

Bu bağlamda, uzun vadeli ve sürdürülebilir kalkınmanın yolunun 

kadınların işgücü piyasasındaki alanlarının genişlemesinden geçeceği 

düşünülmektedir. Kadınların işgücü piyasasında yer alması hem 

ekonomik açıdan hem de sosyal açıdan ülkenin kalkınmasında rol 

oynayan en önemli faktörlerden kabul edilerek; çalışma hayatında yer 

almaları için daha fazla kamu reklamı/spotu, etkinlik, konferans vb. 

organizasyonların düzenlenmesi ve çalışma ortamlarının daha fazla 

denetlemeye tabi tutması önem arz etmektedir. İşgücü piyasasında yer 

alan kadınlar sadece ekonomik özgürlüklerini değil bununla birlikte 

kendilerine güvenleri atacak hem kendileri hem aileleri hem de toplum 

için önemli sosyal kazanımlar elde edeceklerdir. Bununla birlikte 

kadınların işgücüne katılımının artması ile üretim faktörlerinden emeğin 

kullanımı artacak bununla birlikte üretim artacaktır. Bu doğrultuda 

kadınların işgücü piyasasında yer alması hem bölgesel hem de ekonomik 

kalkınmaya da katkı sağlayacaktır. Kadın işgücü istihdamındaki artışla 

birlikte, Türkiye’de sosyo-ekonomik kalkınma düzeyinin gelişeceği, 

büyüme başta olmak üzere pek çok gösterge üzerinde de olumlu 

yansımalarının görüleceği düşünülmektedir.  
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İşler, R. (2010),  

İşler, R. ve Şentürk, C.; Feminist iktisat perspektifinden Türkiye 
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1. Giriş 

İktisat disiplinine ilişkin incelemeler, kadın ve dolayısıyla kadın 

işgücünün, ana-akım iktisat görüş ve tartışmalarında genellikle yok 

sayılmakta olduğunu göstermektedir (Pujol, 1992, Bodkin, 1999, Ferber 

ve Nelson, 1993). Örneğin, J.  B. Say,  kadınları irrasyonel tüketici olarak 

adlandırmakta iken; bir diğer klasik iktisatçı A. Smith, kadınlara uygun 

meslekleri; ev hanımlığı, öğretmenlik, hemşirelik, mürebbiyelik, 

yardımcılık,  iç hizmetler, restoran veya dükkanlarda hizmet etmek 

şeklinde; “Ulusların Zenginliği” (1776) isimli eserinde tanımlamaktadır. 

Klasik okul ile benzer şekilde, Jevons, Marshall, Edgeworth, ve Pigou 

gibi bazı neo-klasik iktisatçılar da kadınları ekonomik ajanlar olarak 

“irrasyonel” kabul etmektedir (Pujol, 1992; Pujol, 1995; Bodkin, 1999, 

55). Neo-Klasik bakış açısı kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin 

giderilmesi ve kadınların ekonomiye tam katılımının sağlanmasının ancak 

kalkınma ve endüstrileşme sayesinde olacağını iddia etmektedir. 

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata tam katılımının gerçekleşmemesi 

ve kalkınmadan eşit olarak faydalanmamasının temel nedeni olarak da 

kadın ve erkeğin sahip olduğu beşeri sermaye donanımındaki farklılıklar -

eğitim, iş deneyimi vb.-  olduğu belirtilmektedir (Palaz, 2005:317). Bu 

doğrultuda kalkınma disiplini açısından incelendiğinde ise özgün literatür 

II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde oluşmuş olsa da, kadınların bu 

süreçteki rolü ve yerinin yine uzun süre göz ardı edildiği yorumunu 

yapmak mümkündür. Çünkü kadın işgücünün ekonomik kalkınmadaki 

                                                           
 Bu çalışma, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında 2018 yılında tamamladığı 

doktora tezinden türetilmiştir. 
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yeri, ilk olarak “Ekonomik Kalkınmada Kadının Rolü” adlı kitabı ile E. 

Boserup tarafından 1970 yılında gündeme getirilmektedir. Boserup, 

kadınların kalkınma fırsatlarından yeterince yararlanmadığını, kalkınma 

programları ile gelen yeni teknolojilerin kadınların statüsünü 

kötüleştirdiğini ifade etmekte ve kadınların kalkınma plan ve projelerine 

tam olarak entegre olmaları halinde; aktif roller üstlenerek söz konusu 

gelişme fırsatlarından daha fazla yararlanacaklarını vurgulamaktadır 

(İşler ve Şentürk, 2012:106).  Bu doğrultuda Goldin (1994) yılında 

yapmış olduğu çalışmayla kadınların işgücü piyasasına katılmasının 

büyüme üzerinde dışbükey etkisi olduğunu savunmaktadır (Luci, 

2011:70). Goldin’le birlikte iktisat literatüründe, Schultz (1990; 1991), 

Psacharopoulos ve Tzannatos (1989), Kottis (1990), Pampel ve Tanaka 

(1986) gibi birçok yazar kalkınma sürecinde kadınların işgücüne katılma 

oranının ‘U’ biçiminde davranış gösterdiği iddiasındadır (Tansel, 

2002:8). Dolayısıyla büyümenin önce kadınların işgücü piyasasına 

katılım oranını düşürdüğünü ve zamanla büyüme oranı arttıkça kadınların 

işgücü piyasasına katılımının da arttığı belirtilmektedir (Luci, 2009:4). 

Literatüre yapılan katkıların yanı sıra, kadın işgücü, istihdam 

edilen ve işsiz olup iş arayan yani çalışmaya hazır kadınları, kadınların 

işgücüne katılım oranı ise kadın işgücünün, kadın nüfusuna oranını 

göstermekte ve bir ülkenin kalkınma ve büyüme düzeyini etkileyen en 

önemli unsurlardan biri olduğu bilinmektedir. (Aytaç ve Güner, 2010:11).  

Bu açıdan kadının işgücü piyasasında yer alması hem kendi ekonomik 

özgürlüğünü kazanması adına hem de ülkedeki üretime katkı sağlaması 

dolayısıyla da kalkınma kavramı adına önem arz etmektedir. Öyle ki, 

yapılan araştırmalar %5 kadın istihdamının %15 yoksulluğu önlediğini 

göstermektedir (Gerşil, 2015:168). Birçok ülkede kadınların işgücüne 

katılım oranı erkeklerin işgücüne katılım oranından daha düşük 

düzeydedir. Bu farklılığın nedeni her ne kadar kültür ve sosyal etkenlere 

bağlanmış olsa da aynı zamanda ekonomik teşviklerin, politikaların 

yetersizliği, aksaklığı ve yanlış uygulanması da etkenler arasında yer 

almaktadır (Burnıaux, J. M., R. Duval, ve F. Jaumotte, 2003:4). Dünyada 

ve Türkiye’de küreselleşme sonrası yaşanan rekabet şartları göz önünde 

bulundurulduğunda kadınların işgücü piyasasında yer almaları önemli bir 

faktör olarak görülmektedir. Kadınların güçlendirilmesi sadece kendi 

başına bir amaç olarak değerlendirilmeyip, ekonomik büyümeye de ivme 

kazandıracak bir araç olarak değerlendirilmektedir (Doepke ve Tetilt, 

2014:1). Bu nedenle ulusal ve uluslararası birçok proje ve programın 

geliştirilmesi gereği doğmaktadır. Ayrıca kadınların işgücü piyasasında 

daha rahat yer alabilmeleri ve eşitsizliklere maruz kalmamaları için 

hukuksal düzenlemelerin yapılması, gerekli tedbirlerin alınması önem arz 

etmektedir. Bu yöntemlerin ve projelerin gerçekleşmesi ve başarılı 

olabilmesi için iş dünyasının ve toplumun kadınlara bakış açısının ve 
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kadınlara karşı olan değer yargılarının değişmesi gerekmektedir (Özmen, 

2011:72).  

Tarihin her döneminde dünya nüfusunun yaklaşık yarısını 

oluşturan bir kitlenin, ekonomik ve sosyal yaşamda rolünün ihmali söz 

konusu olmamalıdır. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği demokrasinin 

temel bir ilkesi, sürdürülebilir kalkınmanın da koşullarından biri olarak 

anılmaktadır. Dolayısıyla hem toplumsal refaha ilişkin politikalarda hem 

de kalkınma plan ve politikalarının oluşumunda öncelikle kadının rolü ve 

önemi sorgulanmalıdır (İşler ve Şentürk, 2016). Bu doğrultuda çalışmada 

öncelikle Bu doğrultuda çalışmada öncelikle kadının işgücü piyasasındaki 

konumu incelenmekte, daha sonra ise,  kalkınmada kadın perspektifinde 

dünyada ve Türkiye’de kadın işgücü istihdamına yönelik politika 

oluşumları bütünleşik bir çerçevede sunulmaktadır.  

2. Kadının İşgücü Piyasasında Konumu 

Kadın işgücü, istihdam edilen ve işsiz olup iş arayan yani 

çalışmaya hazır kadınları, kadınların işgücüne katılım oranı ise kadın 

işgücünün, kadın nüfusuna oranını göstermektedir (Aytaç Güner, 

2010:11). Kadınlar ilk defa ev dışında, bir ücret karşılığında ve işçi 

statüsü altında çalışmaya Sanayi Devrimiyle başlamaktadır. Bu dönem iş 

ve işgücü yapısında önemli değişiklikler meydana getirmekte, işgücünün 

iş kolu, meslek, statü, sektörel dağılım, cinsiyet ve diğer demografik 

etmenlere dayalı olan yapısını önemli ölçüde değiştirerek işçi sınıfının 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır (İçin, 2012:13).  

 

Tablo 1. Dünyada Kadınların İşgücüne Katılım Oranları (2007-2015) (%) 

 

 

 

 

 

 

 

İşgücüne Katılma Oranı (%) İşgücü (Milyon, +15 Yaş) İşgücü 

Büyün

e Oranı 

(%) 
Erkek Kadın  Toplam 

Kadı

n  

200

0 

201

6 

 

201

8 

200

0 

201

6 

 

201

8 

2000 2016 2016 
2007-

2016 

78.4 75.3 

76 

51.2 48.9 

50 
2,770.

1 

3,416.

5 
39.4 1.1 

Dünya 
78.4 75.3 

76 
51.2 48.9 

50 2,770.

1 

3,416.

5 
39.4 1.1 

Doğu 

Asya ve 

Pasifik  

82.0 76.9 

79.4 

64.9 59.6 

56.5 
1,117.

5 
1,257.

0 
43.3 0.6 

Avrupa 

ve Orta 

Asya 

67.5 67.1 

73.5 

48.7 50.9 

45.1 

397.7 438.4 45.3 0.6 

Latin 79.7 77.4 77.1 46.6 51.5 51.5 223.2 305.3 41.0 1.6 
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Amerik

a  

Orta 

Doğu ve 
Kuzey 

Afrika 

74.4 73.9 

 

18.7 20.6 

 

94.6 147.4 20.5 2.3 

Kuzey 

Amerik
a 

74.0 68.7 

67.9 

59.0 56.5 

55.8 

163.0 182.7 46.0 0.6 

Güney 

Asya 
83.2 79.5 

79 
32.3 28.6 

27.6 
520.2 683.0 25.5 1.3 

Sahra-
Altı 

Afrika 

75.2 73.8 
74 

60.9 62.8 
64.7 

253.9 402.6 46.7 2.9 

Düşük 
Gelir 

Grubu 

Ülkeler 

81.6 80.2 

81.1 

64.5 64.8 

69.3 

187.8 297.9 45.5 2.9 

Alt-Orta 
Gelir 

Grubu 

Ülkeler 

80.6 77.6 

 
 

76.1 
39.7 37.4 

 
 

45.6 
884.8 

1,172.

1 
32.1 1.5 

Üst-

Orta 

Gelir 
Grubu 

Ülkeler 

80.0 75.4 

 

59.6 55.2 

 

1,155.

3 

1,324.

1 
42.3 0.6 

Yüksek 
Gelir 

Grubu 

Ülkeler 

70.9 68.6 

68 

50.6 52.4 

52.4 

542.2 622.5 43.9 0.8 

Kaynak:  World Bank, World Development Indicators, 2018. 

Küresel ölçekte veriler incelendiğinde, 15 yaş ve üstü erkekler ve 

kadınlar için işgücüne katılım oranı, uzun vadeli düşüşünü 

sürdürmektedir. Özellikle son on yıldaki rakamlar incelendiğinde yüzde 

1,4 puan düşerek 2018'de yüzde 61,8 seviyelerine gerileme kaydettiği 

söylenebilmektedir. Ancak kadınların katılım oranlarındaki düşüş, 

erkeklerden daha yavaş gerçekleşmekte ve bu durum yine son on yılda 

cinsiyet açığında hafif bir daralmaya neden olmaktadır. Bu eğilimler, hem 

genç işgücünün eğitim katılımındaki değişikliklerden hem de ölçeğin 

diğer ucundaki yaşlı işgücünün emeklilik tercihlerinden kaynaklanan 

yaşam döngüsü boyunca farklı sebeplerden ileri gelmektedir. Bununla 

birlikte, dünyanın dört bir yanında kadınların işgücü piyasasına katılma 

oranının erkeklerden daha az olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 2018'de 

yüzde 48,5 ile kadınların küresel işgücüne katılım oranı erkeklerin 

işgücüne katılma oranına kıyasla yüzde 26,5 altındadır (Tablo 1). 

1990'dan bu yana, bu farkın 2009'a kadar olan yıllarda meydana gelen 

düşüşün büyük kısmı ile 2 puan azaldığı gözlenmektedir. Bununla 

birlikte, 2009'dan beri yavaşlayan iyileşme/toparlanma oranının 2018-

2021 döneminde durma noktasına gelmesi beklenmektedir.  
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Bu küresel eğilimin temelinde, kadınların farklı ülkelerdeki işgücü 

piyasasına katılımında da önemli farklılıklar bulunmaktadır (Tablo 2). Az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde erkek ve kadınlar arasındaki 

katılım oranlarındaki daralma yavaşlamakta, ancak 2009'dan bu yana 

0,58 puan artarak 2018'de yüzde 30,5 olarak gerçekleşen gelişmekte olan 

ülkelerde genişlemeye devam etmektedir. Bu eğilimin, kadınların işgücü 

katılım oranlarının erkeklerden daha hızlı düşmesi nedeniyle 2021 yılına 

kadar devam etmesi öngörülmektedir.  

İşgücüne katılım oranlarındaki açığın genişlemesi, gelişmekte olan 

ülkelerdeki kadınların işgücü piyasası fırsatları açısından erkekleri 

yakalamanın hala uzun bir yol olduğunu gösterirken, aynı zamanda bu 

ülkelerde artan sayıda genç kadının yaygın eğitime kayıtlı olduğu ve 

bunun da işgücü piyasasına girişlerini geciktiren faktörlerden olduğu 

gerçeğini de yansıtmaktadır. Aslında, 1990'ların başından beri, 

gelişmekte olan ülkelerde 15 ila 24 yaş arasındaki gençler arasındaki 

eğitim alanındaki cinsiyet farkları önemli ölçüde azalmasına karşın, 

işgücüne katılım oranlarındaki cinsiyet açığı genişlemektedir. İşgücü 

piyasasına katılımda cinsiyet eşitsizliği özellikle Arap ülkeleri, Kuzey 

Afrika ve Güney Asya'da oldukça geniştir ve bu bölgelerdeki işgücü 

piyasasındaki kadınların işgücüne katılım oranlarının oldukça düşük 

olması nedeniyle yakın gelecekte bu açığın geniş çapta kalması 

beklenmektedir. Bu eğilimin altındaki sebepleri arasında, bu ülkelerdeki 

kültürel ve cinsiyet farklılığına dayalı kısıtlayıcı normlar nedeniyle ücretli 

istihdam arayışındaki seçenekler açısından daha kısıtlı olma endişesi yer 

almaktadır (ILO,  2017).  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün ‘Çalışma Yaşamında 

Kadınlar: Eğilimler 2016 (Women At Work Trend 2016)’ başlıklı 

raporunda 178 ülkedeki verileri incelenmekte ve küresel işgücü 

piyasasının hepsinde kadınlar ve erkeklerin eşit olmadığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, son yirmi yıl içinde kadınların eğitim seviyesinde 

önemli yol kat edilmesine rağmen çalışma yaşamındaki konumlarına bu 

durumun yansımamaktadır. Küresel düzeyde istihdamdaki cinsiyet açığı 

1995’ten bugüne 0,6 puan azalmıştır. İstihdamın nüfusa oranı ise 2015’te 

kadınlarda %46 erkeklerde ise yaklaşık %72’dir. Dünyada aile çalışanı 

durumunda olan ve kendi hesabına çalışan 2015 yılında 586 milyon kadın 

vardır. Küresel olarak alındığında aile işlerine katkıda bulunan aile 

çalışanlarının payı kadınlar arasında son 20 yıl içinde 17 puanla önemli 

ölçüde azalış gösterirken, erkeklerde ise 8,1 puan olarak daha düşük 

oranda azalış görülmüştür. Bu durumda aile işlerine katkı olarak 

çalışanlar arasında cinsiyet açığı % 11’e düşmüştür (ILO Türkiye Ofisi 

Haberler,2018). 
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Tablo 2. Dünyada İşgücüne Katılım Oranları ve İstihdam Seviyeleri 

(2000-2021) (%, Bin) 

 

Kaynak:  ILOSTAT, 2018 

Dünya Bankası verilerine göre OECD ve AB ülkeleri kadın 

işgücüne katılım oranı son yirmi yılda artış trendi izlenmekte iken, 

Türkiye’de özellikle 1990-2007 yılları arası bu durumun sağlanamadığı 

söylenebilmektedir (Karpat ve Çatalbaş, 2015:251). Ancak 2007-2018 

dönemi için Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranlarında (nispeten 

 

 

 

Yıllar İstihdam Oranı (%) İstihdam (bin) 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Dünya 2000 60,8 73,8 47,9 2611993 1580125 1031868 

2003 60,4 73,1 47,7 2741479 1655294 1086185 

2006 60,5 73,2 47,7 2893286 1748837 1144450 

2009 59,5 72,2 46,7 2983123 1810196 1172927 

2012 58,9 71,8 46,1 3086477 1880083 1206394 

2015 58,8 71,6 46,0 3203100 1950463 1252637 

2018 58,5 71,3 45,6 3310465 2018852 1291612 

2021 57,9 70,8 45,0 3402977 2082445 1320531 

Düşük Gelir 

Grubu Ülkeler 

2001 70,7 78,2 63,6 171031 92370 78661 

2004 71,2 78,4 64,3 187752 101167 86585 

2007 71,2 78,2 64,5 204620 110041 94578 

2010 71,2 78,0 64,7 223486 119852 103635 

2013 71,3 77,9 64,9 245340 131401 113938 

2016 71,0 77,4 64,9 268485 143507 124978 

2019 71,1 77,4 65,0 294993 157886 137106 

2022 71,2 77,5 65,1 323647 173468 150179 

Alt-Orta Gelir 
Grubu Ülkeler 

2002 56,9 76,3 37,2 894378 605137 289241 

2005 57,3 76,5 37,7 962154 648271 313882 

2008 56,2 75,8 36,2 1004359 684066 320292 

2011 55,3 75,3 34,8 1048968 721436 327532 

2014 55,0 74,8 34,8 1103959 757961 345997 

2017 54,7 74,2 34,8 1160545 794412 366133 

2020 54,5 74,0 34,6 1218087 835084 383003 

Üst-Orta Gelir 
Grubu Ülkeler 

2000 65,2 74,6 55,8 1103399 630479 472919 

2003 64,0 73,3 54,8 1144775 654145 490630 

2006 63,7 73,0 54,4 1195973 684866 511107 

2009 62,8 72,2 53,5 1222563 701474 521089 

2012 62,4 71,8 53,0 1249970 718462 531508 

2015 61,7 71,2 52,3 1268361 730542 537819 

2018 60,7 70,3 51,1 1274902 737904 536998 

2021 59,6 69,4 49,8 1278218 743705 534513 

Yüksek Gelir 

Grubu Ülkeler 

 

2001 56,4 66,1 47,1 492189 281903 210286 

2004 56,0 65,1 47,4 502813 286100 216713 

2007 57,3 66,1 48,8 529166 300164 229002 

2010 55,4 63,2 47,8 526333 295946 230387 

2013 55,6 63,3 48,0 539509 303516 235993 

2016 56,7 64,4 49,3 561215 315100 246115 

2019 56,9 64,5 49,5 571937 321207 250730 

2022 56,4 63,7 49,1 574542 322349 252193 
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düşük seviyelerde olmasına rağmen) artış trendi sergilendiği 

görülmektedir. 

Türkiye’de istihdam artışı yavaşlamış durumda olsa da uluslararası 

karşılaştırmalarda Türkiye hala yüksek istihdam sağlayan ülkeler arasında 

yer almaktadır. Türkiye’de istihdam sayısı 2007 yılının sonundan 2016 

yılının haziran ayına kadar 6,9 milyon artış kaydedilmektedir.  Bu 

dönemde Euro Bölgesi’nde ise yaklaşık olarak bir milyon istihdam kaybı 

yaşandığı bilinmektedir. Özellikle 2007-2015 yılı arasında OECD 

ülkeleri arasında Türkiye, yıllık ortalama %3,5’lik istihdam artışı ile 

İsrail’den sonra en yüksek artış sağlayan ülke konumuna gelmekte ve 

OECD raporlarında 2016-17 yıllarında yıllık en yüksek oranda istihdam 

artışı gerçeklerleştirecek ülke olarak ifade edilmektedir (OECD Yıllık 

Ekonomik Rapor, 2016:25). Tablo 3’te OECD ülkeleri ve Türkiye’de 

işgücü piyasasında son yirmi yılda onar yıllık periyotlarla kadın işgücüne 

katılım oranı, erkek işgücüne katılım oranı ve toplam kadın işgücü 

İstihdam oranları incelenmektedir.     

Tablo 3. OECD Ülkelerinde Son Yirmi Yılda Erkek İşgücüne Katılma 

Oranı (15+ Yaş, %), Kadın İşgücüne Katılma Oranı (15+ Yaş %) ve 

Toplam Kadın İşgücü Oran (%) 

ÜLKE ADI YIL İş Gücü Yapısı: 

İşgücüne Katılma 

Oranı, 
Erkek 

(% 15+ yaş erkek 

nüfus) 

İş Gücü Yapısı: 

İşgücüne Katılma 

Oranı, Kadın (% 15+ 
Yaş Kadın Nüfus) 

İş Gücü Yapısı: 

Kadın İş Gücü 

(% Toplam 
İşgücü) 

Avusturya 
 

1996 69,8 47,9 42,9 

2006 67,7 52,1 45,3 

2016 65,9 54,7 46,5 

Avustralya 1996 73,8 53,8 42,8 

2006 72,3 57,6 44,8 

2016 70,8 58,5 45,6 

Belçika 1996 60,9 40,4 41,4 

2006 60,9 45,9 44,4 

2016 59,1 48,2 46 

Kanada 1996 72 56,8 45 

2006 72,2 61,2 46,7 

2016 70,1 60,8 47,2 

İsviçre 1996 78,9 57 43,6 

2006 75,4 59,9 45,7 

2016 74,7 62,6 46,3 

Şili 1996 76,2 34 31,9 

2006 73,7 39 35,6 

2016 74,7 50,7 41,4 

Çek 

Cumhuriyeti 

1996 71,2 51,8 44,1 

2006 68,7 50,7 44,1 

2016 68 51,2 44,2 

Almanya 

 

1996 69,7 48,1 42,5 

2006 66,8 51,4 44,9 

2016 66,3 54,5 46,3 

Danimarka 1996 72,9 58,2 45,4 
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 2006 71,6 61,1 46,9 

2016 66,1 58,1 47,5 

Estonya 

 

1996 70,5 54 48,3 

2006 67,9 55 49,2 

2016 69,5 55,4 48,3 

İspanya 
 

1996 65,4 37,8 38 

2006 68,5 47,3 41,8 

2016 64,5 52,2 46,1 

Finlandiya 

 

1996 66,8 55 47 

2006 66 57,3 47,9 

2016 61,9 54,8 48,1 

Fransa 
 

1996 63,5 48,1 44,6 

2006 61,6 50,1 46,6 

2016 59,7 50,5 47,7 

İngiltere 

 

1996 70,9 52,7 44,6 

2006 69,6 55,5 45,8 

2016 68,6 57 46,4 

Yunanistan 
 

1996 66,2 37,8 37,3 

2006 64,3 42,5 40,9 

2016 60,1 44 43,9 

Macaristan 

 

1996 58,4 40 43,5 

2006 58,8 43,1 45,5 

2016 62,4 46,5 45,7 

İrlanda 
 

1996 68,5 41,5 38,6 

2006 73,5 53,3 42,4 

2016 67,4 52,1 44,1 

İsrail 

 

1996 71,8 51,3 43,1 

2006 69,7 55,7 45,8 

2016 69,2 58,7 46,9 

İzlanda 
 

1996 80,3 69,5 46,7 

2006 81,7 71,4 46,5 

2016 77,3 70,5 48 

İtalya 

 

1996 62,1 34 37,2 

2006 60,8 38 40,2 

2016 58 39,3 42,1 

Japonya 
 

1996 77,8 50,1 40,5 

2006 73,1 48,4 41,4 

2016 69,9 49 42,9 

Güney Kore 

 

1996 75,3 49,1 40,1 

2006 72,3 49,8 41,4 

2016 71,9 50,1 41,7 

Lüksemburg 
 

1996 66,1 36,4 36,8 

2006 64,2 46,7 43,2 

2016 65,8 52,1 44,2 

Letonya 

 

1996 69,2 51,1 47,6 

2006 68 52,3 48,6 

2016 67,8 54,5 49,6 

Meksika 
 

1996 83,3 37,6 32 

2006 81,7 42,1 34,8 

2016 79,5 45,5 37,1 

Hollanda 

 

1996 70,1 48,5 41,7 

2006 72,6 57,3 45 

2016 70 57,4 45,7 

Norveç 

 

1996 70,8 57,6 45,9 

2006 70,4 60,4 46,9 

2016 68,4 61,1 47 

Yeni Zelanda 1996 74,2 56,5 44,6 
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 2006 75,4 60,8 46,3 

2016 72,9 62,3 47,8 

Polonya 1996 65,8 50,6 45,7 

2006 62,2 46,6 44,9 

2016 65,1 49,1 45,1 

Portekiz 1996 68,1 50 44,8 

2006 69,4 55,7 46,7 

2016 64 53,5 48,9 

İsveç 

 

1996 67,5 58,8 47,6 

2006 68,4 59,6 47,3 

2016 68,1 60,8 47,4 

Slovenya 
 

1996 64,4 51,3 46,4 

2006 65,7 53,3 46,2 

2016 62,6 52 46,1 

Slovak 
Cumhuriyeti 

 

1996 68,7 52,3 45,2 

2006 68,1 50,6 44,6 

2016 68,2 51,4 45 

Türkiye 1996 77,3 30,6 28,7 

2006 69,9 23,6 26,0 

2016 72 32,5 31,6 

ABD 1996 74,2 58,2 45,3 

2006 72,3 58,4 45,7 

2016 68,3 55,9 45,8 

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Seçilmiş Göstergeler. 

Bu doğrultuda Türkiye’de son on yılda kadınların işgücü oranının 

arttığı buna paralel olarak da kadınların işgücüne katılım oranının arttığı 

söylenebilmektedir. Yine son on yılda erkeklerin işgücüne katılım oranın 

ise kadınlara kıyasla daha az arttığı; aradaki eşitliksizlik payının da 

daraldığı gözlenmektedir. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)’nun 

ülkelerin yapmış olduğu hanehalkı işgücü anketlerinin toplandığı 

istatistiki veri tabanı ILOSTAT’tan elde edilen verilere göre; 79 ülke 

içerisinde 2007-2015 yılları arasında Türkiye kadınların işgücüne katılım 

oranının en fazla yükseldiği yedinci ülke konumundadır. Ancak 

kadınların işgücüne katılım oranı hala Avrupa Birliği ülkelerinin 

ortalamasının altında yer almaktadır (Karadeniz ve Yılmaz, 2017:7).  Son 

on yıl incelendiğinde, Türkiye’de kadın işgücüne katılım oranı sürekli 

artış göstermekte ve yaklaşık % 8,9’luk bir değişim izlenmektedir. 

3. Dünyada Kadın İşgücü İstihdamına Yönelik Politika 

Oluşumları  

Dünyada kadınların işgücü piyasasına katılımları erkeklerden çok 

daha hızlı olarak artmaktadır. Hızla artan enformel istidamda da kadınlar, 

erkelere göre daha fazla yer almaktadır (Akalan, 2013:29). 

1970’li yıllar kadınların hem işgücü olarak ekonomideki konumları 

hem de kalkınma plan ve projelerinde yer verilme süreci açısından 

“Kalkınmada kadın” (Women in Development- WID) ve “kalkınma ve 

kadın (Women and Development- WAD)” perspektifi olarak tanımlanan 

birbiri ile ilişkili iki yaklaşımın doğuşuna ev sahipliği yapmaktadır. 
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Afrika’da yaşayan çiftçilerin üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda 

toplumsal cinsiyetin tarafsızlıktan uzak olduğu görülmektedir. Bu 

araştırma sonucunda ortaya konulan “Kalkınmada Kadın” bakış açısıyla 

kanun yoluyla ayrımcılığı azaltarak, kadınların eğitim ve işgücüne 

katılımları artırarak kadınların kalkınmada yer edinmelerini sağlamak 

temel hedeftir (Bradshaw-Castellino ve Diop, 2013:2). Bu yaklaşım aynı 

zamanda üretken sektörde yer alan kadınların dezavantajlarını en aza 

indirmeyi ve karşı karşıya kaldıkları cinsiyet ayrımcılığını nihayete 

erdirmeyi amaçlayan strateji-eylem programlarının geliştirilmesine ve 

eşitlikçilik ilkesine dayanmaktadır. Böylece kalkınmada kadın bakış 

açısıyla hazırlanan projelerde, kadınlara yalnızca belli bir beceri veya 

zanaat öğretilmekte; kooperatiflerde örgütlendirilmek sureti ile gelir 

getirici faaliyetlere odaklanılmakta olduğu gözlenmektedir. Kalkınma ve 

refah düzeyinin artması temelinde, kadınlara hijyen, okuryazarlık veya 

çocuk bakımına ilişkin eğitimin verilmesi de söz konusu plan ve 

projelerin kapsamında yer almaktadır (Serdaroğlu ve Yavuz, 2008:131-

133) Bu doğrultuda A. Smith’in kadına atfettiği meslek türleri benzerliği 

yaklaşımın temel plan ve projeri kapsamında göze çarpmaktadır. 

Dolayısıyla yalnızca refah odaklı, kalkınmada kadın yaklaşımına göre 

hazırlanmış olan plan ve projelerin, sadece “zayıf ve bağımlı kadınlar ve 

onların çocukları” modelinin tekrarına sebep olduğu söylenebilmektedir. 

Oysa bu yaklaşımın çıkış noktası, tam tersine etkinlik perspektifinden 

hareketle, kadınların konumlarını iyileştiren bir etken olarak her türlü 

iktisadi gelir sağlayıcı faaliyeti desteklemek olarak belirtilmektedir 

(Serdaroğlu ve Yavuz, 2008:131-133). Özetle kalkınmada kadın 

görüşünün ana konusu, kadınların var olan ekonomik kalkınma plan, 

program ve projelerine dahil edilmesi şeklinde ifade edilebilmektedir. 

Kadınlar, kalkınma plan ve projelerine tam entegre olurlarsa, kalkınmada 

aktif rol alırlarsa kalkınmanın nimetlerinden daha çok faydalanacaklardır. 

Bu bağlamda, neo-klasik görüşün belirttiği gibi kadınların durumunun 

ekonomik kalkınmayla iyileşeceğini varsaymak yerine, ancak ekonomik 

kalkınma sürecinde devletin birtakım müdahaleler ve politika 

uygulamaları ile kadınların ekonomik kalkınmadan eşit olarak 

yararlanabileceğini vurgulamaktadır (Lansky, 2000). WAD yaklaşımı 

kadınların varlığının ayırıcı özelliğine, kadınların emeğine, kadınların 

amaç ve sorumluluklarına vurgu yapmakta ve kalkınma sürecinde 

kadınların farlılıklarının ve özgün rollerinin kabul edilmesini 

savunmaktadır. Dolayısıyla kalkınma ve kadın yaklaşımı toplumsal 

cinsiyet ilişkilerini küresel kapitalizmin birikim süreci çerçevesinde ele 

alarak, sınıfı toplumsal cinsiyete göre öncelemektedir. Bu çerçevede, hem 

kalkınma ve kadın bakış açısının, hem de kalkınmada kadın yaklaşımının 

müdahale stratejileri, aynı kategoride değerlendirilebilmekte olup, gelir-

üretici faaliyetlerin geliştirilmesine yoğunlaşma eğilimi taşıdıkları 

söylenebilmektedir (Serdaroğlu ve Yavuz, 2008:131-133). 
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Bu doğrultuda 1979 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 

kabul edilen “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 

Sözleşmesi” (CEDAW)’ne birçok ülke taraf olmaktadır. Bu sözleşme ile 

kadınların ilerlemesi için geniş bir çerçeve oluşturulmakta, Türkiye’de 

dahil olmak üzere 187 ülke tarafından onaylanmıştır 

(http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/metin136.pdf). Avrupa Birliği 

1990 yılında NOW Girişimi (Kadınlar İçin Yeni Fırsatlar Program 

Topluluk Girişimi) uygulamaya konularak, kadının işgücü piyasasına geri 

dönmeleri kolaylaştırmak, iş dünyasındaki kadına yönelik düşünceyi 

değiştirmek ve kadınların yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır 

(Bolcan, 2006:114-115). Kadının ekonomik kalkınmadaki yerine dair 

Dünya Bankası tarafından, Toplumsal Cinsiyet Stratejisini (Gender 

Mainstreaming Strategy) kabul edilmiş ve cinsiyet eşitliği, bu eşitliğin 

sonuçlarının önemine dair pek çok rapor yayınlamıştır (İlalan, 2017:12).  

1957 yılında Roma Antlaşması ile temelleri atılmış olan 

düşüncenin 1997 yılına gelindiğinde fırsat eşitliği ilkesi temelinde 

güçlendiği döylenebilmektedir. Avrupa Birliği’nde kadın ve erkeklere 

eşit imkânların sağlanmasına yönelik topluluk politikası, 1957 Roma 

Antlaşması’nın imzalanıp, bu anlaşmanın 119. maddesinde yer alan aynı 

işte istihdam edilen kadın ve erkek işçilere eşit ücret ödenmesi 

prensibinin yer alması ile başlamaktadır. 1970’li yıllardan itibaren kadın-

erkek fırsat eşitliğine yönelik Avrupa Birliği Komisyonu’nun hazırladığı 

çok sayıda direktif Avrupa Konseyi tarafından kabul edilemekte, üye ve 

aday ülkelerden ulusal yasalarını bu direktiflerle paralel olarak 

düzenlemeleri istenmektedir (Bolcan, 2006:93-100). 1997 yılında ise 

Lüksemburg İstihdam Zirvesi’nde kabul edilen Avrupa İstihdam 

Stratejisi’nin en önemli ilkelerinden biri fırsat eşitliği ilkesi halini 

almıştır. Bu ilke çerçevesinde kadınlar ve erkekler arasında ayrımcılığın 

ve eşitsizliklerin engellenmesine yönelik ve kadınların üretken 

kapasitesinden tam olarak yararlanılmasına yönelik politikalar 

oluşturulmuştur. 2000 yılında kabul edilen “Cinsiyet eşitliği için Çerçeve 

Strateji” ile de kadın istihdamının artırılması ön planda tutulmuştur. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği programı bağlamında Avrupa Komisyonu 

1986’da başkanlığını Prof. Peter Moss’un yaptığı Çocuk Bakım Ağı 

(Network on Childcare)’nı kurmuş ve böylece iş hayatı ile özel hayatın 

birlikte yürütülebilmesi, çocuk bakımının desteklenmesi ve kadın dostu 

istihdam politikalarının benimsenmesinin eşitlik politikalarının önceliği 

olduğu görülmektedir (Büyükçoşkun, 2014:156-157). Avrupa Birliği’nin 

kadın politikaları Gender Mainstreaming tasarımı çerçevesinde 

şekillenmektedir. Neo Liberal bir tasarı olarak kabul edilen Gender 

Mmainstreaming veya Toplumsal Cinsiyeti Ana Akımlaştırma Politikası, 

kadınların güçlendirilerek istihdama katılmaları verimliliği negatif etki 

etmeyecek şekilde erkeklerle eşit konuma getirilmesini amaçlamaktadır 
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(Kutluay Tutar ve Şahin, 2017:46). 2000 yılında gerçekleşen BM Binyıl 

Zirvesi sonucu Türkiye’de dahil 189 üye ülke tarafından kadınların 

istihdamda yer edinmesi önemli amaçlarından olan BM “Binyıl Kalkınma 

Hedefleri (Millennium Development Goals-MDG)” kabul edilmiştir. 

Özellikle kadınlar ve gençler için üretken, sürekli ve insana yakışır işin 

sağlanması hususunda aşırı yoksulluğu ve açlığı ortadan kaldırma, 2015'e 

kadar tüm kız ve erkek çocukların ilköğretimlerini eksiksiz 

tamamlamalarının sağlanması hususunda herkes için evrensel ilköğretim 

sağlamak ve ilköğretim ve orta öğretimde kız- erkek öğrenci 

dengesizliğinin tercihen 2005 yılına kadar ve eğitimin her düzeyinde 

2015 yılına kadar giderilmesi cinsiyet eşitliği ve kadının güçlendirilmesi 

hedefleri vurgulanmıştır (İlalan, 2017:14). Avrupa Birliği istihdam 

piyasalarında eşit fırsatlara ilişkin ADAPT ve NOW Programlarının sona 

ermesinin ardından bu programları takiben Avrupa Sosyal Fonu 

kapsamında 2000-2006 dönemi için EQUAL Girişimi hazırlanmıştır. Bu 

girişim, iş piyasasında cinsiyet, etnik köken, yaş, özürlülük ve yetersiz 

vasıf gibi birçok nedenle ayrımcılığa maruz kalan insanlara yardımcı 

olmayı amaçlayan, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini 

ileri süren girişimdir. Ayrıca mesleki eğitim alanında uluslararası iş 

birliğinin geliştirilmesi,  farklı meslek ve eğitim sistemlerinin Avrupa 

düzeyinde ele alınmasını amaçlayan Leonardo Da Vinci Programı ve 

Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu kapsamında hazırlanan 

LEADER kadın-erkek arası fırsat eşitliğini teşvik eden önemli 

adımlardandır (Bolcan, 2006:114-116). 

2010 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, insan 

haklarının korunması, kadınların güçlendirilmesi ve kadın ve erkeklerin 

yanı sıra  kız/erkek çocukları için de eşit kalkınmanın sağlanması 

amacıyla kurulan BM Kadın Birimi (UN Women), BM ülke ekibi 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu’nun başkanlığını yürütmekte ve bu 

doğrultuda çeşitli politika önerileri sunmaktadır 

(http://www.unicankara.org.tr/today/1.html#1s) Büyük Bunalım sonrası 

OECD erkek ve kadın çalışanlara daha iyi imkânlar sunmak için 2010 

yılında “OECD Cinsiyet İnisiyatifi’ni kurmuş ve OECD üyesi olan ve 

olmayan ülkelerde işgücü piyasasındaki engelleri en aza indirilerek 

eğitimde, girişimde ve istihdamda cinsiyet eşitliğini amaçlamıştır 

(OECD, 2012:3). 1990 yılından itibaren yayınlanan Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan “İnsani Gelişme 

Raporu” toplumsal eşitsizliğin kaldırılması ve kadının işgücü piyasasında 

güçlendirilmesi adına 2016 raporunda politika önerilerinde bulunmuştur. 

Kadınların işgücü piyasasında yer alabilmesi için esnek çalışma 

düzenlemeleri, okul öncesi bakım evleri, okul sonrası programlar gibi 

daha geniş bakım seçeneklerinin bulunması, kadınları girişimciliğe teşvik 

etmek için arazi politikaları, mevzuatı ve idaresinin kadınlara imkân 
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tanıyacak şekilde değiştirilerek yeni kuralların kanun gücüyle 

uygulatılması, cam tavan sendromu seçim ve işe alımda cinsiyet gerekleri 

ve işte muhafaza etmeye yönelik teşvik mekanizmaları, kadınların kamu 

ve özel sektördeki temsilini artıracağı ve kadın-erkek için üst düzey 

pozisyonlara terfi kriterleri aynı olmalı; eşit iş-eşit ücrete dayanması 

gerektiği, başarılı üst düzey kadın yöneticileri rol modeli olarak 

kullanılarak mentörlük, koçluk ve sponsorluk sağlanması, işyerinde 

kadının güçlenmesini sağlayabilir düşüncesi savunulmaktadır (UNDP, 

2016:12) 

4. Türkiye’de Kadın İşgücü İstihdamına Yönelik Politika 

Oluşumları 

Kadınların işgücü piyasasında etkin bir şekilde yer aldığı ülkelerin 

hepsinin refah seviyesinin, kişi başına düşen gelirin ve eğitim düzeyinin 

yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun tesadüfen ortaya çıkmadığı bu 

ülkelerin yıllardır bu yönde politika geliştirdiği ve geliştirdiği bu 

politikaları uyguladığı görülmüştür. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde 

bu oran yaklaşık  %60 ve üzeriyken maalesef ülkemizde bu oran 

beklenenin çok altındadır (Metin ve Arabacı Kariman, 2013:1). 

Türkiye’de son yıllarda yapılan önemli yapısal ve sosyal değişimlerin 

kadınların işgücü piyasasında yer almaları daha kolay hale getirdiği 

görülmektedir. Bu değişimler içerisinde toplumda çalışan kadınlara bakış 

açısının değişmesi, kimi ailelerin tek gelirle ekonomik geçimlerini 

sağlayamaması, kadınların eğitime katılma oranlarındaki artış, kadınların 

erken yaşta evlenme düşüncesinin değişerek ileriki yaşlara kayması ve 

ülkedeki doğurganlık oranının değişmesidir. Tüm bu değişimlere rağmen 

hala kadınların işgücü katılım oranları düşüş göstermektedir (Özmen, 

2011:72).  

Cumhuriyetin ilk yıllarında da kadınların mesleki ve teknik eğitime 

yönelik kız enstitüsü modeli kullanılmıştır. Bu okullarda bir taraftan batı 

medeniyeti yayılmaya çalışılırken diğer taraftan kadınların en üst görevi 

olan ev içi işlerine yeterliliğini sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca bu 

dönemde cinsiyetçi ayrım vurgulanmakta, okullarda verilen derslerde 

erkek öğrencilere işçi ve teknisyen yetiştirmeye yönelik eğitim verilirken, 

kızlara ev idaresi çocuk bakımı, yemek ve dikiş öğretmeye yönelik eğitim 

verilmiştir (Yakut, 2015:94). 

30 Eylül 1960 yılında kurulan DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 

şimdiki adıyla Kalkınma Bakanlığı devletin ekonomik, sosyal ve kültürel 

amaçlarını belirlemesine hükümete danışmanlık yapmakta ve bu amaçları 

gerçekleştirmek için kalkınma planları hazırlamaktadır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2016:5-6). 1963 yılından itibaren hazırlanmaya başlayan ilk 

beş planda istihdam ikincil bir konumda yer almış, kadınlar bu istihdam 

politikalarının içinde yer almamıştır (Ay, 2012:331-332). 6. Beş Yıllık 
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Kalkınma Planında kadın ve mesleki eğitim kavramları ilk kez bir arada 

kullanılmış ve çalışan kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları 

uygulamadan kaynaklı güçlüklerin giderileceği, teşviklerin sağlanacağı 

yer almıştır. 7. Beş Yıllık Kalkınma planında ise kadın istihdamı ile 

esnekleştirme politikaları ilk kez bir arada kullanılmıştır (Yakut, 

2015:94). 1995 yılında Dünya Bankası destekli “Küçük Girişimcilik 

Projesi” 7 ilde yapılan bir araştırma projesi olarak yürütülmüş, kadınların 

finansal hizmetlere ulaşması (banka kredileri politikaları, hükümet dışı 

kuruluşlar vs.) için neler yapılabileceği konusunda önermeler 

geliştirilmiştir (Doğan Günday, 2011: 182).  

Türkiye’de cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak ve istihdam 

edilen kadın sayısını artırmak için öncelikle eğitim ile ilgili düzenlemeler 

yapılması gerektiği ve gelişmiş ülkelerde uygulanan eşit fırsatlar yasası, 

olumlu eylem politikasının bu düzenlemeler için etkili olacağı 

düşünülmüştür. Kadınların eğitime katılma durumu arttığında çalışma 

hayatı içerisindeki konumları da değişecek, ücret farklılıkları azalacak ve 

kadınlar çalışma hayatında daha yüksek mevkilere ulaşabileceklerdir. 

Ülkemizde kadınların eğitime katılma durumu ile ilgili olarak ilk adım 

1989 yılında eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasıyla yapılmış fakat bu 

yenilik 1998 yılında uygulamaya konulmuştur (İnce, 2010:108). Yine bu 

programda 1994 yılında başlatılan Dünya Bankası kredili “İstihdam ve 

Eğitim Projesi” altında 11 adet araştırma tamamlanmış ve yaygın 

eğitimin yeniden düzenlenerek kadınların üretime yönelmeleri 

amaçlanmıştır. 

Tablo 4. İstihdam ve Eğitim Projesi Paydaşları ve Görevleri 

Kurum 

Adı 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

 
 

Türkiye İş 

Kurumu  

İstihdam edilmemiş işgücünün üretken istihdam tarafından emilimi için bir meslek 

edindirme ve kendi işini kurma eğitim programı tasarlanıp uygulanması.  

İş için başvuran adayların çıkarlarını koruyan önlemleri kapsayan istihdama ilişkin 
hizmetlerin çeşitlendirilmesine dair bir plan geliştirilerek uygulanması. 

(a) - (i)  istihdam  bürolarındaki  istihdam ve danışmanlık hizmetlerinin ve  

(ii) seçilmiş eğitim kurumlarındaki danışmanlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve  
(b) istihdam hizmetlerinin otomasyonuna ve ifa edilmesi. 

Projede genel koordinasyon ve denetlenmesi aşamasında ve programın bu bölümünün 

gerçekleştirlmesinde gerekli  personel eğitimi, teknik yardım, araç, malzeme ve 

ekipman temin edilmesi, 

 

 
Türkiye 

İstatistik 

Kurumu 

İş gücü piyasa bilgi veri tabanı kurulması  

İş gücü piyasası verilerinin kalitesi, izlenimi, zaman uygunluğu ve elde edilebilmesini 
kolaylaştıracak bir programın geliştirilmesi  

Piyasa-iş gücüne ilikşin gelişme ve trendleri hususunda araştırma yapılması ve bilgi 

yayımı. 
Projenin bu bölümünün gerçekleştirlmesinde gerekli  personel eğitimi, teknik 

yardım, araç, malzeme ve ekipman temin edilmesi, 
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Meslek 

Standartları 
Komisyonu 

Tamamen işlevsel bir araştırma ve teknik hizmet birimi kurulması (Mesleki Eğitim ve 

Küçük Sanayi Tanıtma Vakfı içinde yeralmalı) 

Mesleki analiz, sertifikasyon ve test standartlarının geliştirilmesi için iş program, 

yöntem, usul, politika ve kolaylıkları da içerecek şekilde mesleki standartlar ve 
sertifikasyon kriterlerinin geliştirilmesi, koordinasyonu, denetimi. 

Projenin bu bölümünün gerçekleştirlmesinde gerekli  personel eğitimi, teknik 

yardım, araç, malzeme ve ekipman temin edilmesi, 

 
 

 

KSGM 

Kadın istihdamı ve eğitiminde mevcut durumu belgelemek için politika ve eylem 
programı geliştirmek ve uygulamak,  

Kadınların üretken istihdama dahil edilmelerini, kadınların istihdam edileceği gelir 

attırıcı faaliyetleri belirlemek ve kadın istihdamını artırıcı bilgi yaymak. 
Bu bölümünün gerçekleştirlmesinde gerek li  personel eğitimi, teknik yardım, 

araç, malzeme ve ekipman temin edilmesi, 

Kaynak: Özmen, F. (2011: 72-73). 

Tarım dışı sektörlerde kadın girişimciliğini özendirerek kadınların 

çalışma hayatına etkin katılabilmelerinin kamu kuruluşları, bankalar ve 

sivil toplum örgütleri tarafından desteklendiği ve bununla birlikte kadına 

yönelik politikaların uygulanmasında sorumlu bir genel müdürlüğün 

kurulmasına ilişkin yasa çalışmalarına yer verilmiştir (Yumuş, 2011:58). 

Tablo 4’te İstihdam ve Eğitim Projesi’nin paydaşları ile görevleri 

hakkında bilgi verilmiştir. 

8. Beş Yıllık Kalkınma Planında “Kadın, Aile ve Çocuk” başlığı altında 

kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, eşit haklar sunulması ve 

kalkınma sürecine, iş hayatına, karar alma mekanizmalarına daha fazla 

katılmalarının sağlanması, “Çalışma Hayatı” başlığı altında ise kadınlar, 

çocuklar ve sakatlar başta olmak üzere, çalışma hayatın da özel ilgiye 

muhtaç gruplara özen gösterileceği, “Sosyal Refahın Artırılması” başlığı 

altın da başta gençler, kadınlar ve özürlüler için olmak üzere işsizliği 

önleyici kararlar alınacağı vurgulanmıştır (DPT, 2000:73). 1993 tarihinde 

resmi gazetede yayınlanan 2000 yılında hayata geçirilen Dünya Bankası 

destekli “Kadın İstihdamını Geliştirme” projesinde geleneksel olarak 

erkek egemen iş alanlarında ve diğer bütün alanlarda kadınlara daha iyi iş 

ve meslek imkânlarının sunulması için politikaların oluşturulması 

amaçlanmıştır (Doğan Günday, 2011:182). Tablo 5’te kadın istihdamını 

geliştirme projesi faaliyet alanları hakkında bilgi verilmiştir. Kadın 

Girişimciliğini Destekleme Projesi AB tarafından 1997 yılında kapsama 

alınmış, Türkiye bu projeyi 2002 yılında uygulamaya başlayarak 2004 

yılında tamamlamıştır. Geleneksel aile rolleri nedeniyle birer girişimci 

olarak yer edinemeyen kadınlar, yeterince beceriye ve eğitime sahip 

olmayan kadınlar ve bu gibi nedenlerle kayıt dışı istihdamda yer alan 

kadınların desteklenmesi öncelik edinilmiştir (Özmen, 2011:79-80). 
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Tablo 5. Kadın İstihdamını Geliştirme Projesi Temel Faaliyet Alanları 

Faaliyet Alanları Kapsam Çalışmaları 

 
 

Araştırma Fonunun 

Kullanımı 

Kadın istihdamının araştırılarak geliştirilmesine ilişkin projeleri desteklemek 
için, araştırma fonu yer almaktadır. Söz konusu fon kullanılarak 16 başlıkta 

araştırma projesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmalar kadın istihdamının iyi 

bilinmeyen yönlerinin araştırılması, eğitim - istihdam ilişkileri ve sektör 
araştırmaları ve işveren tutumları temel alanlarını kapsamıştır. Araştırma 

projelerinin sonuç raporları kitap haline getirilerek, ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlara dağıtımı sağlanmıştır. 

 

Araştırma 
Sonuçlarının 

Yaygınlaştırılması / 

Kamusal 
Bilgilendirme 

Faaliyetleri 

Eylül 1995 tarihinden itibaren proje kapsamında, araştırma sonuçlarının etkin-

üretken hale dönüştürülmesi için çalışma başlatılmış, bu bağlamda proje 
tanıtım broşürü 1996 yılında basılmış ve dağıtımı sağlanmıştır. 

Yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde 29-30 Mayıs 1997 tarihlerinde 

birinci grup araştırma projeleri sonuçlarının kamuoyuna yoğun bir şekilde 
duyurulması için bir kongre düzenlenmiştir.. Proje kapsamında, fabrikada, 

tarımda, atölyede ve hizmetlerde çalışan kadınlara tanıklık eden 1000 

saydamdan ve web sitesinden oluşan görsel bir arşiv oluşturulmuştur. Kadın 
çalışmalarını belgeleyecek olan ve hem kamuoyunun oluşturulmasında hem de 

eğitim çalışmalarında kullanılacak bir belgesel/tanıtım filmi yapımı 

tamamlanmıştır.  

Kütüphane ve 
Dokümantasyon 

Merkezinin 
Kurulması 

KSGM'de "Kadın" ve "İstihdam”la ilgili tüm bilgilerin derlenmesi, 
sınıflandırılması ve kolayca kullanılır hale getirilmesine ilişkin  bir 

dokümantasyon merkezi kurulmuştur.  
Bilgisayar ortamında "Kadın Konusuna Özel Kavram Dizini" hazırlanmıştır.  

 

 

 
Toplumsal Cinsiyet 

Eğitimi Materyalinin 

Oluşturulması 

Proje kapsamında Türkiye’de kadın istihdamının geliştirilmesi politikalarının 

uygulanabilmesi ve mevcut eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların ortadan 

kaldırılması için, toplumsal cinsiyet eğitimi program uygulanması 
düşünülmüştür. Bu doğrultuda, hedef kitle statüsünde farklı gruplara 

yönelik özgün bir eğitim paketi geliştirilmiş ve pilot uygulama 

gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: Özmen, F., (2011:73-74). 

9. Beş Yıllık Kalkınma Planı AB mali takvimiyle uyumlaştırılarak 

yedi yıllık olarak belirlenmiş ve daha önceki planlarda amaçlanan 

esnekleştirme politikalarının hukuki alt yapısının oluşumuna geçilmiştir. 

Türkiye’nin istihdam yapısı AB ile karşılaştırıldığında istihdamın düşük 

olduğu dikkat çekmektedir. Bunun nedeni olarak ise kadınların işgücü ve 

istihdama yeterince katılamaması öngörülmektedir (Yakut, 2015:98). 

2012-2023 arası dönemi kapsayan “Ulusal İstihdam Strateji Belgesi” 

(UİS)  işgücü maliyetlerini düşürmeyi ve esnek istihdam biçimlerini 

yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Kadınlar, gençler ve dezavantajlı 

grupların istihdamının artırılması, kadınların işgücüne katılımının ve 

istihdamının önündeki önemli engellerden birinin sosyo-kültürel altyapı 

olduğu vurgulanmakta ve özellikle kentlerde yaşayan evli kadınların 

işgücü piyasasında yer almalarını etkileyen çocuk sayısı ve çocuk bakımı 

gibi etkenlere çocuk bakımı yardımlarının, çocuk bakımı maliyetlerini 

düşmesi, çalışmanın görece getirisini ve böylece kadınların işgücüne 

katılımını artıracağı hususun da tedbir ve politikalar oluşturulacağından 

bahsedilmektedir (Metin ve Arabacı Kariman, 2013:14). 1995 yılında 185 

ülkenin imzaladığı Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansında kabul 
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edilen “Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunu” Türkiye de 

imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini taahhüt etmiş ve bunu tüm 

politikalarına, programlarına yansıtmayı kabul etmiştir (İnce, 2010:104). 

Bu konferansta alınan kararlar 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” ile hayata geçirilmiştir 

(Yakut, 2015:96). Bu raporda kadınların işgücü piyasasında yer 

almalarının sadece ekonomik bağımsızlık elde etmekle kalmayıp, 

kendilerine duydukları güveni de artırarak aile içindeki konumunu 

iyileştireceği vurgulanmıştır. (Korkmaz ve Korkut, 2012: 46). Tablo 6’da 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planın da sorumlu kuruluşlar 

ve işbirliği yapan kuruluşlarla ilgili olarak bilgi verilmektedir. 

Tablo 6. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı 

Hedef 1: Kadınların istihdamını arttırmaya 

yönelik çabaların hızlandırılması 

Sorumlu 

Kuruluş 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kuruluşlar 

1.1 Eğitim, mesleki eğitim ve girişimcilik 

vasıtasıyla kadınların istihdam seviyesinin 

arttırılması 

1.2 Çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin 

yaygın hale getirilmesi 

1.3 Geleneksel yapılara ilişkin 

yaygınlığının azaltılması için sosyal 

yönden  farkındalığın arttırılması 

ÇSGB, 

İŞ-KUR, 

MEB, 

KOSGEB 

KSGM, GAP 

İdaresi 

Başkanlığı 

(GİB), 

SHÇEK, 

Sendikalar ve 

STK’lar 

Üniversiteler, 

Hedef 2: Kadınların kırsal alanlardaki 

ekonomik konumunun iyileştirilmesi 

  

2.1 Kadınların tarım sektöründeki 

girişimcilik faaliyetlerinin arttırılmasına 

teşvik  

2.2 Kırsal kesimdeki kadınlar için gelir 

kazandırıcı projelerin ve çalışma 

koşullarını iyileştirmeye dönük projelerin 

uygulanması 

Tarım ve 

Köy İşleri 

Bakanlığı, 

MEB, 

İŞ-KUR, 

ÇSGB 

KSGM, GİB,  

Çevre ve 

Orman 

Bakanlığı, 

Milli Eğitim 

Bakanlığı, 

Ticaret 

Birlikleri, 

STK’lar 

ve 

Üniversiteler 

Hedef 3: İşgücü piyasasında toplumsal 

cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele edilmesi 
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3.1 Mevcut Çalışma Kanunu’nun revize 

edilerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile 

ilgili hükümlerin kanuna eklenmesi 

3.2 Benzer işleri yapan kadınlar ve 

erkekler arasındaki gelir farklılıkları ile 

ilgili verilerin oluşturulması 

3.3 Kadınların çalışma yaşamında 

karşılaştığı her türlü ayrımcılığa karşı 

gerekli önlemlerin alınması 

ÇSGB, 

KSGM, 

TÜİK, 

Üniversiteler, 

İŞ-KUR 

İŞ-KUR, 

Barolar 

Birliği, 

Sendikalar, 

STK’lar, 

ÇSGB 

(SGK), Özel 

Sektör, 

KSGM, İlgili 

Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları 

Kaynak: (Kormaz ve Korkut, 2012:46) 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nı takiben 

Başbakanlık 25 Mayıs 2010 tarihinde “Kadın İstihdamının Artırılması ve 

Fırsat Eşitliğinin Sağlanması Genelgesi” çıkarılmıştır (Resmi Gazete, 

2010: sayı 27591). 10. Kalkınma Planında kadınların işgücüne ve 

istihdama katılımları artırılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, ASPB, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, İŞKUR, 

SGK, KOSGEB, Mahalli İdareler, İşçi ve İşveren Sendikaları 

Konfederasyonları, Meslek Kuruluşları işbirliği ile tedbir kararı 

alınmıştır. Kadınların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması 

amacıyla kadınlar için esnek çalışma biçimleri yaygınlaştırılacaktır. 

Kadınlara iş kurma alanında verilen mesleki bilgi, rehberlik ve 

danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir. Kadınların çalışma hayatına 

katılımını artırmak amacıyla evde bakım, bakımevi ve kreş hizmetlerinin 

erişilebilirliği artırılacaktır. Ayrıca işe alımlarda cinsiyet ayrımcılığını 

azaltmaya yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir (Kalkınma 

Bakanlığı, 2014:145).  

Kadınların sosyal içermesine yönelik politikaları incelediğimizde 

Sosyal Güvenlik Yasası’nda, dul, yetim aylıklarında ve kullanımında 

erkekler ve kadınlar arasında ciddi farklar olduğu görülmektedir. 

Kadınlar bir evlilik yapana kadar bu haklardan yararlanabilmektedir 

(Dedeoğlu, 2012:2018).  Yasalara göre kadınlar evlilik yaptıktan sonra 

bir yıl içerisinde işten kendi istekleriyle ayrılırlarsa kıdem tazminatı 

alabilmektedir. Erkeklerde bu durum geçerli değildir. Bu hak kadınların 

işgücü piyasasından çekilmelerine bir teşvik konumunda da görülse de 

yasada kadının evlilik nedeniyle işten ayrıldıktan sonra başka bir 

kurumda işe giremeyeceği konusunda herhangi bir madde yer 

almamaktadır.   

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da 

kadına yönelik birçok yeni düzenleme mevcuttur. Bunlardan biri de 
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doğum borçlanmasıdır (Aydın, 2016:252).  “Doğum Borçlanması” 

sigortalı çalışan kadınların doğum nedeniyle çalışamadıkları günlerin 

geriye dönük olarak borçlanılmasını öngörmekte ve yeni dünyaya gelen 

bebeği emzirmesinden dolayı “Emzirme Ödeneği” altında maddi destek 

verilmektedir.   Emzirme ödeneğinden yararlanabilmek için doğumdan 

önceki bir yıl içerisinde 120 gün prim yatırılmış olması gerekmektedir. 

Kadına verilen diğer bir hak engelli çocuğu olan kadınların emekliliğidir 

(Dedeoğlu, 2012:68) 4857 sayılı İş kanununda yer alan düzenlemeler ile 

yaşları ve medeni hali dikkate alınmadan 100-150 kadın işçi çalıştıran 

işyerlerinde emzirme odası ve kreş bulundurması zorunlu hale gelmiştir. 

İlk defa çalışacak kadın çalışanlar için (ilk defa çalışan bütün kadınlar ile 

19 ve 20 yaş arasındaki gençler) işverene 3 yıl boyunca vergi indirimi 

sağlanmaktadır. Çalışan annenin 6 yaşından küçük çocuklarına bakan aile 

büyükleri için 425 TL bakım ücreti ödenecektir (Özmen, 2017:9).   

5. Sonuç 

Son on yılda hükümetler, işverenler, işçiler ve temsilci kolektif 

örgütleriyle birlikte, kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorlukları ele 

almak için bir dizi tedbir uygulamaya koydukları gözlenmektedir. 

Özellikle aile desteğinin sağlanması, kadının hakim konumda bulunduğu 

işlerin (ev işleri gibi) kilit alanlarının resmileştirilmesi ve özellikle 

cinsiyete dayalı ayrımcılığı azaltma potansiyeline sahip olduğu alanlara 

yönelme çabaları dikkate değerdir. Ancak, bu küresel fotoğrafın 

vurguladığı gibi, işgücü piyasasına katılım oranlarındaki cinsiyet 

açığını/farkını azaltmaya yönelik büyük işgücü piyasası aktörlerinin 

mevcut çabaları anlamlı ancak yeterli değildir. Erkekler ve kadınlar 

arasında bireyin iş fırsatlarına erişim imkanlarındaki cinsiyet temelli 

farklılık, daha adil ve kapsayıcı bir işgücü piyasası elde etmek için 

küresel çabaların önündeki en büyük engeldir. 

Dolayısıyla belirtilen sürekli toplumsal cinsiyet boşluklarını ele 

almak için ilave çabalar gösterilmedikçe, söz konusu açığın kapanması 

yıllar süreceği iddiası hakimdir. Maalesef kadınların hanehalkı ve bakım 

sorumluluklarıyla ilgili olarak karşı karşıya kaldıkları eşit olmayan 

talepler, kadınların hem erişebilecekleri iş türleri açısından, işgücü 

piyasası eşitsizlikleri olarak kendini göstermeye devam etmektedir. 

Nitekim, kayıt dışı işgücünün varlığı ve yoksulluğun küresel zorlukları 

da, daha iyi işlere erişmek için kadınlara açık fırsatları sistematik olarak 

kısıtlayan sektörel ve mesleki cinsiyet ayrımcılığı kalıplarına 

dayanmaktadır.  

İşgücüne katılımda kadın için en büyük sorunlardan olan cinsiyet 

ayrımcılığını ortadan kaldırmak için kadınların eğitim olanaklarından 

yararlanması şarttır. Fakat bazen kadınların eğitim düzeylerinin 

yükselmesine rağmen işgücüne katılım oranlarında da artış 
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görülmemektedir. Bu durumun en önemli nedenlerini;  işgücünde kadın 

ve erkek işi ayrımının yapılması, yönetici konumlarının erkeklere daha 

çok verilmesi, kadın işgücüne erkek işgücüne nazaran daha az ücret 

verilmesi gibi sıralayabiliriz (Aytaç Güner, 2010:13). Ancak buna ek 

olarak günümüzde yeni araştırmalar kadınların birçok gelişmiş ülkede 

eğitim ve deneyim gibi yüksek beşeri sermaye oranlarına sahip 

olduklarında da, kadın işgücünün işyerinde ücret cezaları yada cinsiyet 

ayrımcılığı temelli işe alma ve terfi gibi olumsuz durumlarla karşı karşıya 

kalmakta olduğunu göstermektedir (Grimshaw ve Rubery, 2015). 

Bu husus, hükümetlerin, işverenlerin ve sendikaların plan program 

ve projelerinde; kadınların karşı karşıya olduğu işgücü piyasası 

zorluklarının üstesinden gelmenin işgücü piyasasındaki kadın ve erkek 

işgücüne katılım ve istihdam oranları arasındaki açığı kapatmak için 

değil; temelde kadınların karşı karşıya olduğu cinsiyete dayalı eşitsizliğin 

ortadan kaldırılmasıyla mümkün olacağını göstermektedir. 
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Karşılaşabileceği Sorunlar: Yalova Örneği, Yalova Üniversitesi, Sosyal 
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Türkiye Ekonomisinde Kadının Rolü, International Journal of Social 

Sciences and Education Research, 2 (2), Ss.613-624. 

İşler, R., (2010), Feminist İktisadın Geleneksel İktisada 

Metodolojik Açıdan Getirdiği Eleştiriler, Sosyal Bilimler Araştırma 

Derneği, Ekonomi Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 1, Ss. 115-122.  

T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2014), Onuncu Kalkınma Planı (2014-

2018) İstihdam ve Çalışma Hayatı, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 

Ankara. 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2016), İşgücü Piyasasındaki 
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Giriş 

Teknolojik gelişmelerin birçok alanda insan gücünün yerini alabilecek 

makineleri üretebildiği günümüzde, sağlık sektörünün değişmeyeni insan 

kaynağı, yani sağlık çalışanlarıdır. Bugün karşımıza oldukça donanımlı 

tıbbi cihazlar çıkmaktadır. Tanı ve teşhislerin erken konulabilmesi için 

biyomedikal rekabet hızla artmaktadır. Tahlil ve tetkikler neredeyse 

anında sonuç verebilmekte, robotik cerrahiyle daha önce yapılamayan ya 

da zor şartlarda yapılan birçok ameliyat hızla ve sıklıkla 

yapılabilmektedir. Ancak ironik bir şekilde bu durum sağlık sektöründe 

daha fazla mesaiyi, daha fazla radyasyona maruz kalmayı hatta daha fazla 

şiddete maruz kalmayı da beraberinde getirmiştir. Bu durum, çalışanlar 

üzerinde stres yaratabilmekte ve çalışan performansını olumsuz 

etkileyebilmektedir.  

Sağlık çalışanlarının yapacakları en küçük bir hata, telafisi olmayan 

olaylar ile sonuçlanabileceğinden, çalışan memnuniyeti kavramının sağlık 

çalışanları açısından ayrıcalıklı bir öneme sahip olduğu ifade edilebilir. 

Sağlık sektöründe ancak, memnun olmuş çalışanlar ile daha kaliteli bir 

hizmet verilebilir ve dolayısıyla rekabet üstünlüğü sağlanabilir. Sağlık 

sektörü ile ilgili politikaların ve eylem planlarının geliştirilmesi, gerekli 

denetimlerin yapılması ve güçlendirilmesi, ülke ölçeğinde bir mesleki 

sağlık profilinin geliştirilmesi ancak iş yerlerinde iş stresi, çalışan 

memnuniyeti gibi kavramlarla ilgili sağlıklı verilerin toplanması ve 

bunların ampirik olarak incelenmesi ile mümkündür.  

Bu araştırma ile en azından hastanelerde kimyasal, fiziksel, biyolojik, 

psikososyal ve ergonomik risk faktörlerinin ve bunların çalışanlar 

üzerindeki etkilerinin daha iyi bilinmesine, önleyici tedbirlerin 

alınmasına, çalışanların hem temel bir hak olarak daha iyi koşullarda ve 

bir iyi olma hali içinde çalışmasına hem de kamu yararı adına verimliliğin 

artmasına yönelik katkı sağlanmış olacaktır. Bu bağlamda araştırmanın 

                                                           
1 Bu çalışma “İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi ve Çalışan Memnuniyeti Üzerine 

Etkileri: Bir Kamu Hastanesi Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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amacı, iş stresinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisini analiz 

etmektir. 

 

İş Stresi 

Stres kavramını ilk olarak Hans Selye 1930’larda ortaya atmış ve 

organizmanın her türlü değişmeye yaygın tepkisi, bedenin her türlü 

isteme uyum göstermesi olarak tanımlamıştır (Koç, 2009, s.3). Bir başka 

deyişle stres fiziksel, psikolojik ya da sosyal bazı etmenler karşısında 

organizmanın dengesinin bozulduğu bir durumu işaret etmektedir 

(Sarıçam, 2012,s.25). Dolayısıyla stres esas olarak bir etki karşısında yok 

saymak ya da donup kalmak da dahil verilen tepkidir (Özmutaf, 2006). 

Stresin insanların sağlık durumuna, günlük hayatına ve ilişkilerine olan 

etkisi günümüzde oldukça tartışılmaktadır. Bu bağlamda konumuzla ilgili 

olarak değinmemiz gereken bir nokta stres ve iş hayatı arasındaki 

ilişkidir. İngiltere’de 2004’te yapılan bir araştırma yaklaşık yarım milyon 

insanın sağlıklarının olumsuz etkileyecek derecede iş kaynaklı strese 

maruz kaldıklarını göstermektedir (Saldamlı, 2008, s.141). 

Birey kişisel özelliklerine, yeteneklerine ve ayrıca işsel nedenlere 

bağlı olarak iş stresi yaşayabilmektedir (Koç, 2009, s.5). İş stresi kavram 

olarak işe ve örgütsel taleplere, kısıtlamalara ve fırsatlara bireyin verdiği 

tepkileri işaret etmektedir (Draper vd.,2004, s.17). Çalışma koşulları ve 

süresi birey için psikolojik ya da fiziksel risk ve tehlikeler içerebilir ve 

stresin ortaya çıkmasına neden olabilir. Aşırı iş yükü, yetki ve sorumluluk 

arasındaki dengesizlikler, iş arkadaşları ile uyumsuzluk, aşırı ve sıkı 

denetim, idealist iş tanımları, adaletsiz ödeme tüm iş kolları için sıklıkla 

görülebilen stres kaynakları olarak sıralanabilir (Koç, 2009,s.8). Çalışma 

sürecinde maruz kalınabilecek tehlike ve riskler iş hayatında strese yol 

açan faktörler arasındadır. Düşme, yaralanma, zehirlenme, radyasyona 

maruz kalma ve ölme gibi ihtimaller çalışanlarda gerilim ve tedirginliğe 

sebep olmaktadır (Eroğlu, 2000, s.325). Stres, bireysel ve örgütsel 

olumsuz çıktılara neden olabilmektedir. Bu araştırmada bu çıktılardan 

çalışan memnuniyeti üzerinde durulmuştur.  

Çalışan Memnuniyeti 

Günümüzde insanlar hayatlarının önemli bir bölümünü iş yerlerinde 

geçirmektedirler. Bugün Türkiye’de bireylerin iş hayatı ortalama 30 yıl 

boyunca devam etmektedir. Dolayısıyla çalışan ile işi arasındaki ilişki 

kişinin genel olarak memnun olma durumu açısından hayatında önemli 

bir yer teşkil etmektedir. Bir birey yaptığı işin anlamlı, değerli ve 

doyurucu olmasını isterken, bireyin işinden beklentilerinin karşılanıp 

karşılanmadığı işten doyum sağlayıp sağlamadığını etkilemektedir 

(Yücel, Gündoğdu ve Karadağ, 2012,s.32). Çalışan memnuniyeti kavramı 
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da bir çalışanın işteki ihtiyaçları ile isteklerinin uyum durumunu ifade 

etmek için, çalışanların iş ve iş çevresindeki mutluluğunun bir ölçüsü 

olarak kullanılmaktadır (Korkmaz ve Erdoğan, 2014,s.546). Diğer bir 

deyişle çalışan memnuniyeti çalışanın işinden duyduğu, mutluluk, iş 

deneyimi sonucu ortaya çıkan olumlu duygusal durumdur (Kaya, Güzel 

ve Çubukçu, 2011,s.53). Memnuniyet durumu esasen çalışanın işine 

verdiği bir tepkidir ve bu sebeple insan kaynakları yönetim sürecinde son 

derece önemli bir faktördür (Dinç ve Ceylan, 2008,s.15; Kaya ve Zaim, 

2015,s.61). Bu açıdan aynı zamanda hem bireyi, hem kurumdaki iş 

verimliliğini, hem de toplumun memnuniyetini etkileyen bir olgudur 

(Paksoy, 2007, s.150). 

Çalışanların çalışma hayatlarından memnun olmaları her iş alanı için 

önemli olduğu gibi sağlık sektöründe de önemlidir. Sağlık hizmetlerinde 

konunun insan olması daha fazla dikkat gerektirdiğinden, çalışanların 

memnuniyeti yapılan işin kaliteli olması açısından hayli önem 

taşımaktadır (Aytuğ Kanber vd., 2010, s.115). Hastaların memnuniyeti 

ancak çalışanların da  memnun olmasıyla mümkündür ve bu açıdan sağlık 

hizmeti veren kurumların, çalışanların memnuniyetini sağlamaya yönelik 

gerekli düzenlemeleri yapmaları faydalı olabilir (Aytuğ Kanber vd., 2010, 

s.122). 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesi 

çalışanları oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında tam sayım yöntemi 

esas alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı dönemde söz konusu hastanede 

toplam 1100 çalışan olduğu tespit edilmişitr. Bu bağlamda tüm 

çalışanlara anket formu dağıtılmıştır. Geri dönen anket sayısı 326’dır. 

Evrenin 1100 olduğu bir araştırmada örneklem hacmi 285’dir (Ural ve 

Kılıç, 2005, s.43). Dolayısıyla 326 anketin yeterli olduğu ifade edilebilir.   

Ölçekler 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. 

Anket üç kısımdan oluşmaktadır.  

Anketin birinci kısmında çalışanların iş stresi düzeyini ölçmek 

amacıyla House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ölçek 

kullanılmıştır. Bu ölçek 5’ li likert tipi 7 maddelik ifadeden oluşmaktadır 

(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne 

Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). 

Anketin ikinci kısmında Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan 

çalışan memnuniyeti ölçeği yer almaktadır. Bu ölçek tek boyut ve 14 

ifadeden oluşmaktadır. 5’ li likert tipi ölçek kullanılmıştır (1= Kesinlikle 

Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 

4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). 
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Anketin üçüncü kısmında, katılımcıların cinsiyeti, medeni durumu, 

yaşı, eğitim durumu, iş deneyimi ve görevini belirlemeye yönelik ifadeler 

yer almaktadır. 

Ankette kullanılan ölçeklerin, güvenilirlik analizi sonucu elde edilen 

Cronbach’s Alpha (α) katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1. Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler İfade Sayısı Cronbach’s Alpha (α) 

İş Stresi 7 0,899 

Çalışan Memnuniyeti 14 0,886 

 
Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

İş stresi ile çalışan memnuniyeti arasındaki ilişkileri inceleyen ampirik 

çalışmalardan hareketle Şekil 1’de görülen araştırma modeli 

geliştirilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Bu çalışmada test edilmek üzere literatürdeki araştırma sonuçlarından 

hareketle aşağıdaki hipotez kurulmuştur. 

Hipotez 1: İş stresi çalışan memnuniyeti üzerinde negatif bir etkiye 

sahiptir. 

Araştırma Bulguları 

Uygulanan anketler sonucunda elde edilen verilere, araştırma amacına 

uygun istatistiksel analizler uygulanmıştır. 

Katılımcıların Demografik Özellikleri ile İlgili Bulgular 

Araştırma kapsamında değerlendirilen çalışanların demografik 

özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’deki çalışanların demografik özellikleri ile ilgili araştırma 

sonuçları incelendiğinde; katılımcıların %27.4’ünün erkek, %72.6’sının 

kadın olduğu görülmüştür. Medeni durum açışından bakıldığında 

%55.3’ünün evli, %44.7’sinin bekâr olduğu anlaşılmıştır. Anketin 

uygulandığı sağlık çalışanlar yaş aralığı dağılımı açısından incelendiğinde 

İş Stresi Çalışan memnuniyeti



[176] 
 

ise; %8.6’sının 18-22 yaş arası, %36.9’unun 23-27 yaş arası, %21.7’sinin 

28-32 yaş arası, %16.9’unun 33-37 yaş arası ve %15.9’unun 38 yaş ve 

üzeri olduğu görülmüştür. 

Anketi cevaplayan çalışanların % 23.3’ü lise, %23.6’sı önlisans, 

%39.9’u lisans, %13.2.’si ise lisansüstü seviyesinde eğitime sahiptir. 

Katılımcıların profiline iş deneyimi açısından baktığımızda ise 

%15.4’ünün 1 yıldan az, %39.9’unun 1-5 yıl arası, %23.3’ünün 6-10 yıl 

arası, %21.4’ünün ise 11 yıl veya daha fazla süredir çalışmakta olduğunu 

görmekteyiz. 

Tablo 2. Anketi Cevaplayan Çalışanların Demografik Özellikleri 

Özellikler f % Özellikler F % 

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

 

Yaş 

18-22 arası 

23-27 yaş arası 

28-32 yaş arası 

33-37 yaş arası 

38 yaş ve daha 

fazla 

 

 

İş Deneyimi 

1 yıldan az 

1-5 yıl 

6-10 yıl 

11 yıl ve üzeri 

 

87 

231 

 

 

27 

116 

68 

53 

50 

 

 

 

 

49 

127 

74 

68 

 

27,4 

72,6 

 

 

8,6 

36,9 

21,7 

16,9 

15,9 

 

 

 

 

15,4 

39,9 

23,3 

21,4 

Medeni Durum 

Evli 

Bekâr 

 

Eğitim Düzeyi 
Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

 

 

 

 

Göreviniz 

Uzman Doktor 

Asistan Doktor 

Sağlık Memuru 

Hemşire 

Sağlık Teknisyeni 

İdari memur 

Diğer 

 

177 

143 

 

 

69 

70 

118 

39 

 

 

 

 

 

23 

6 

10 

138 

39 

6 

48 

 

55,3 

44,7 

 

 

23,3 

23,6 

39,9 

13,2 

 

 

 

 

 

8,5 

2,2 

3,7 

51,1 

14,4 

2,2 

17,8 

n= 326 

Şu an çalıştıkları hastanede bu çalışanların %8.5’i uzman doktor, 

%2.2’si asistan doktor, %3.7’si sağlık memuru, %51.1’i hemşire, 

%14.4’ü sağlık teknisyeni, %2.2’si idari memur olarak görev 

yapmaktadır. Katılımcıların %17.8’i ise bu kategorilerde yer almayan 

herhangi bir başka kadroda çalışmaktadırlar.  

Korelasyon Analizi Sonuçları 

İş stresi ve çalışan memnuniyetinin ortalamaları, standart sapmaları ve 

değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler ve Değişkenler Arasındaki Korelasyon 

Değerleri 

 Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
1 2 

1. İş Stresi  3,71 ,923 1 
 

2. Çalışan Memnuniyeti 3,15 ,718 -,340** 1 

** p < 0,01  

Tablo 3 incelendiğinde; iş stresi ile çalışan memnuniyeti (r = -,340; p 

< 0,01) arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu korelasyon 

analizi sonuçlarından anlaşılmaktadır. 

Regresyon Analizi Sonuçları 

İş stresinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan basit regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. İş Stresi Açısından Çalışan Memnuniyetine İlişkin Basit 

Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımsız 

Değişken 
 

Standardize 

Edilmemiş 

 

Standart 

Hata 

t 

Değeri 
Sig.   

Sabit 

Değişken                                                        

İş Stresi 

 

-

0,340 

4,132 

-0,264 

0,155 

0,04 

26,576 

-6,489 

0,000 

0,000 
  

F    42,106   

Düzeltilmiş 

R2 

   0,113   

R2 

 

    0,115 

 

  

Std. Error 

of 

theEstimate 

   

0,67562 

  

Durbin-

Watson 

   
1,466 

  

Anlamlılık 

Düzeyi 

   
 0,000 

  

Bağımlı Değişken: Çalışan Memnuniyeti 

** p<0,01 
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Tablo 4’e göre regresyon analizi sonucu incelendiğinde modelin 

anlamlı olduğu ifade edilebilir (R2 =0,115; F(1,323) =42,106; p< 0,01). Bu 

sonuçlara göre çalışan memnuniyeti ile ilgili varyanstaki değişimin 

%11,5’ inin iş stresi tarafından açıklandığı söylenebilir. Analiz sonucuna 

göre, iş stresinin ( = -0,340; p< 0,01) çalışanmemnuniyetiüzerinde 

negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya göre H1 

desteklenmiştir. 

Sonuç 

Bu çalışmada, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesi 

örnekleminde, iş stresinin çalışan memnuniyeti üzerindeki etkisi anket 

tekniği ile oluşturulan veri setinden hareketle analiz edilmiştir. Regresyon 

analizi sonuçlarına göre; iş stresinin çalışan memnuniyeti üzerinde 

negatif yönlü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu 

çerçevede çalışanların iş stres düzeyleri azaldıkça, memnuniyet 

düzeylerinin artacağı ifade edilebilir. Hastanelerde olası iş kazaları ile 

ilgili ilk yardım önlemleri alınarak, önleyici tedbirler çerçevesinde gerekli 

araç gereçler temin edilip teknik gelişmelerden faydalanılarak, 

çalışanların iş stres düzeyi azaltılıp, memnuniyet düzeyleri arttırılabilir. 

 

Diğer araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmanın da bazı sınırlılıkları 

mevcuttur. Temel kısıtlayıcısı araştırmanın sadece İstanbul’da faaliyet 

gösteren bir kamu hastanesi ile sınırlı tutulmuş olmasıdır. Dolayısıyla 

araştırma sonuçları sadece söz konusu hastane ölçeğinde geçerlidir. Bu 

çalışmanın sonuçları ilerde yapılacak olan araştırmalara yol gösterici 

olabilir. Genelleme yapılabilmesi için araştırma konusu ile ilgili farklı 

sektörlerde yapılacak çalışmalar gereklidir. İkinci kısıt, bu çalışmada 

araştırmaya katılanların anketi cevaplamaya yeterince zaman 

ayıramamalarıdır. 
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Küreselleşme, sağlık kurumları, işletmeler ve çok kültürlü 

organizasyonların karşı karşıya oldukları bir gerçektir (Moon, 2010). Bu 

olgu ulusal sınırlar boyunca insanların, örgütlerin ve ülkelerin karşılıklı 

birbirine bağlılık olarak ortaya çıkmaktadır (Meyer, 2007). Bu nedenle 

organizasyonların farklı dünya kültürlerini tanımak ve anlamak 

konusunda aktif olma zorunluluğu vardır. Modern organizasyonlar 

kültürel farklılıkları iyi bir şekilde tespit eden, diğer kültürlerle etkileşime 

girebilme becerisine sahip yöneticilere ihtiyaç duymaktadır. Farklı 

kültürel ortamlarda başarılı olabilen birçok yönetici, farklı bir ortamda 

verimli ve etkin olabilmek için, yeni girilen ortama kolayca adapte 

olabilmek için yöneticilerin sahip olmaları gereken özelliklerden biri 

kültürel zekâdır (Triandis, 2006). 

Bir grup topluluğun kişisel ve topluluk amaçlarını gerçekleştirmek 

için takip edilen, onun istek ve emirleri doğrultusunda hareket ettikleri 

kişi lider olarak tanımlanmaktadır (Koçel, 2011). Örgütsel davranış alan 

yazında yapılan çalışmaların çoğunda liderlik, örgütün amaçlarının 

başarılmasında başkalarını etkileyebilme yeteneği olarak tanımlanmıştır 

(Holmes, 2005). Öte yandan işletmeler rekabet dünyasında başarılı 

olabilmek adına çoğu örgüt hedeflerine ve stratejilerine ulaşabilmek için 

liderlik tarzlarını değiştirmektedir. İşlemsel (gelenekçi) liderlik 

yaklaşımının yerini dönüşümsel (değişimci) liderlik tarzı almaktadır 

(İsmail vd., 2012). Dolayısıyla, yöneticiler, çalışma şartlarını ve 

stratejileri değiştirmenin yanı sıra, liderlik tarzı ve bununla birlikte 

yenilikçi yetenek olarak görülen kültürel zekânın geliştirilmesine önem 

vermelidir. Yüksek kültürel zekâya sahip yöneticilerin güçlü ve etkili 

davranış yöntemlerine sahip oldukları bilinmektedir. Bu nedenle bu 
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çalışmanı amacı, kültürel çeşitliliği yüksek olan ortamlarda liderlikte 

kültürel zekânın rolünü incelemektir.  

Dönüşümsel Liderlik 

Liderlikte etkinlik, alan yazında birçok şekilde tanımlanmaktadır. 

Dönüşümsel liderlik, en etkili liderlik tarzı olarak birçok çalışmada 

kavramsallaştırılmıştır (Avolio, 2007; Avolio ve Bass, 2004). 

Dönüşümsel liderlik teorisi ilk olarak Burns (1978) tarafından 

tanımlanmıştır. Burns, işlemsel ve dönüşümsel liderlik arasında ayırım 

yapmıştır. Dönüşümsel liderliği, liderlerin ve takipçilerinin daha yüksek 

motivasyon ve ahlak düzeylerine yol açtığı bir süreç olarak 

tanımlamaktadır. Dönüşümsel liderlik, takipçilerin ihtiyaçlarını ve 

motivasyonlarını artırır ve bireylerde, gruplarda ve örgütlerdeki 

değişiklikleri vurgular. Dönüşümcü liderler takipçilerini teşvik eden, 

ilham veren, takipçilerinin bağlılıklarını kazanma, bireylerin ve 

kurumların inançlarını, tutumlarını, duygularını ve hedeflerini 

değiştirebilen kişidir. Dönüşümcü liderler, astlarına saygı duyarlar ve 

yenilikleri görmelerine yardımcı olurlar (Najjar, 2012). Burns (1978), 

dönüşümcü liderlerin bir vizyona sahip olduklarını ve başkalarına 

olağanüstü şeyleri yapmaları ve çaba sarf etmeleri için meydan 

okuduklarını belirtmiştir. Dönüşümsel lider, değişimin kaynağıdır ve 

değişimlere hakimdir (Muhammadalinejad, 2012). Burns'un (1978)  

araştırmalarını takiben, dönüşümcü liderlik alanında, Bass (1985), 

istikrarlı ve dönüşümsel, işlemsel ve dönüşümcü liderlik modellerini 

örgütlerin istikrarlı ve dönüşümsel durumlarını öngören model ortaya 

koydu. Bass, dönüşümsel liderin, kurumun performansını güçlendiren ve 

astları ile olumlu bir ilişki kurabilen, çalışanların bireysel ihtiyaçlarını 

karşılamalarını teşvik eden, grupların ve kurumların örgütsel ihtiyaçlarını 

yerine getirebilen bir lider olduğunu açıklamıştır (Yaqoubi vd., 2010).  

Bir liderin en önemli yetenekleri: öncülük etmek, yönetmek, 

motive etmek, bunun yanı sıra farklı insanları anlamak ve etkileşimde 

olmak, olarak sayılabilir. Küreselleşme, sağlık kurumlarında çeşitliliğin 

artmasına neden olmaktadır. Büyük ölçekli kurumlarda etnisiteye/ırka 

dayalı çeşitliliğin önemli miktarda arttığı gözlemlenmektedir (Hussar, 

2005). Bu nedenle etkili liderlik için, liderin çok kültürlü anlayışa sahip 

olması önemli noktalardan biri olarak bir çok çalışmada ortaya 

çıkmaktadır (van Woerkom ve Reuver, 2009; Van Dyne, Ang ve 

Livermore, 2010; Ramalu vd., 2010).  

Kültürel Zeka 

Kültürel zeka ‘bireyin kültürel olarak farklı ortamlarda etkin bir 

şekilde işlev görme ve yönetme becerisidir’, ırk, etnik köken ve uyruk 

gibi farklılıklardan kaynaklanan kültürler arası etkileşimleri içeren çok 
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boyutlu bir yapıdır (Ang vd., 2007). Kültürel zekâ dört boyuttan 

oluşmaktadır: Üst bilişsel kültürel zeka, bilişsel kültürel zeka, 

motivasyonel kültürel zeka ve davranışsal kültürel zeka (Ang, Van Dyne, 

Koh, ve Ng, 2004). Üst bilişsel kültürel zeka: bireyin kültürel bilgiyi elde 

etme ve anlamak için kullandığı süreçtir; bilişsel kültürel zeka: bireyin 

kültürlere, kültürlerin farklılıkları ve benzerlikleri hakkında sahip olduğu 

bilgidir; motivasyonel kültürel zeka: kültürler arası durumlarda 

işlevselliğe ve öğrenmeye yönelik çabanın yönü ve büyüklüğüdür; 

davranışsal kültürel zeka: çoklu kültürlü ortam ve durumlarda, uygun 

davranışlar (sözel ve sözel olmayan) sergileme becerisidir (Ang vd., 

2007). 

Yüksek düzeyde kültürel zekanın bireyin, kendi kültürünün 

dışındaki bireylerle iletişim kurma ve etkileşimde bulunma yeteneğini 

arttırdığını bir çok araştırma bulgularıyla desteklemektedir (Ang ve ark., 

2007; Earley ve Ang, 2003). Çeşitli örgütler ile yapılan çalışmalar, 

kültürel zeka ve dönüşümsel liderlik arasında güçlü pozitif bir ilişkinin 

olduğunu göstermektedir (Deng, ve Gibson, 2009; İsmail vd., 2012; 

Bennis, 2007; Bono ve Judge, 2004). 

Örgütsel alanlarda yapılan ampirik çalışmalar, kültürel çeşitlilik ile 

ilgili olan durumlarda çalışan bireyler için özellikle kültürel zeka ile 

bağlantılı bir dizi bireysel ve kişiler arası özellikler belirtmiştir. Bu 

özellikler; görev performansı, kültürel yargı ve karar verme, çok kültürlü 

etkili takım performansları, kültürlerarası müzakere, örgütsel yeniliklere 

açık olmak, kültürlerarası uyum olarak belirtilmektedir (Ang vd., 2007; 

Rockstuhl ve Ng, 2008; Elenkov ve Manev, 2009; Imai ve Gelfand, 

2010,). Kültürel zeka, iş dünyasında etkin liderlik ile ilgili işlevler ve 

sonuçlar için önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır, sağlık 

alanında da aynı durumun geçerli olması muhtemeldir.  

Yöntem 

Örneklem 

Bu çalışmanın örneklemini, 2018 yılında, Adana ve Mersin’de 

bulunan dört özel hastanede çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak çalışan 

toplam 65 kişi oluşturmuştur. Bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntem, uygulamaya izin veren hastanelerde,  kolay 

ulaşılabilen ve gönüllü katılımcıların yer aldığı için tercih edilmiştir. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada kültürel zekâ ve liderlik arasındaki ilişkiyi ölçmek için 

anket uygulaması yapılmıştır. Örnekleme dâhil olan her yöneticiye anket 

elden ulaştırılmıştır. Anketler gönüllük esasına uygun olarak katılımcılar 

tarafından doldurulmuştur. Bu araştırmada içerik geçerliliğini sağlamak 
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için daha önce geliştirilmiş ve genel kabul görmüş ölçekler kullanılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Kültürel Zekâ Ölçeği ve 

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği kullanılmıştır.  

Kültürel Zekâ Ölçeği 

Kültürel zekânın ölçülmesinde, Ang vd. (2007) geliştirdiği 20 

maddeden oluşan, yedili Likert tipi olan ölçek kullanılmıştır. Türkçe 

formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması İlhan ve Çetin (2014) 

tarafından yapılmıştır. 

Ankette yer alan maddeler, kültürel zekânın her bir boyutunu 

ölçmek üzere yapılandırılmıştır. Üst bilişsel boyutunu ölçen dört madde 

(örnek madde “Kültürlerarası etkileşimlerde kullandığım kültürel bilginin 

farkındayım”). Bilişsel boyutunu ölçen altı madde (örnek madde “Başka 

kültürlerin yasal ve ekonomik sistemleri hakkında bilgi sahibiyim”). 

Motivasyonel boyutunu ölçen beş madde (örnek madde “Başka 

kültürlerden insanlarla bir arada olmaktan hoşlanırım”). Davranışsal 

boyutunu ölçen beş madde (örnek madde “Sözel davranışlarımı (ses tonu, 

aksan vb.) kültürlerarası iletişimin gereklerine göre ayarlarım”) 

şeklindedir. Sorulara verilen cevapların puan ortalaması, her bir ilgili 

boyutta kültürel zekânın yetenek düzeyini göstermektedir. Yüksek 

puanlar, ilgili yeteneğin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği 

Dönüşümcü liderliği (Bass, 1985) ölçmek için Çok Faktörlü 

Liderlik Ölçeği (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ) (Bass ve 

Avolio, 1993; Avolio, Bass ve Jung, 1999) kullanılmıştır. MLQ ölçeği 

birbirlerinin bütünleyicisi olan etkileşimci ve dönüşümcü liderlik 

tarzlarının ortaya çıkartmasının yanı sıra, boyutlar arası ilişkiyi de ortaya 

çıkarmaktadır, birisinin etkisi artarken diğerinin etkisinin azalmaktadır 

(Bass, 1999). Bu ölçeğin geçerliliğini birçok çalışma ortaya koymuştur 

(Ceylan, Keskin ve Eren, 2005; Demir ve Okan, 2008; Öztop, 2008). 

Günümüz koşulları işlemsel liderlik tarzının etkisini yitirmesine ve 

dönüşümsel liderlik tarzının benimsenmesine neden olmuştur. Bundan 

dolayı bu çalışma dönüşümcü liderlik tarzı dikkate alınarak yapılmıştır.  

Araştırma kapsamında elde edilmiş anket uygulaması sonucunda 

verileri SPSS 24.0 paket programı yardımı ile  araştırma amaçları 

doğrultusunda istatistiksel olarak frekans ve regresyon analizine tabi 

tutulmuştur.  

 

 

 



[185] 
 

Bulgular 

Çalışmaya Mersin ve Adana’da bulunan dört özel hastanede 

yönetici pozisyonunda bulunan 65 sağlık çalışanları katılmıştır. 

Katılımcıların %20’si (13 kişi) kadın ve %80’i (52) erkektir. 

Katılımcıların yaşları 28 ile 47 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 

37,5±1.05 olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 1’de bu çalışmanın örneklemi (N=65) için araştırılan 

değişkenlerin ortalama ve standart sapmaları verilmiştir. Dönüşümsel 

liderlik tarzı için ort=12.21, ss=0.92’dir. Bu durum hastane de yönetici 

pozisyonunda bulunan sağlık çalışanlarının dönüşümsel liderlik 

düzeyinin yüksek olduğunu açıklamaktadır.  

Kültürel zekâ boyutları için, üst bilişsel kültürel zekâ (ort=5.02, 

ss=0.77) bilişsel kültürel zekâ (ort=4.00, ss=1.02) motivasyonel kültürel 

zekâ (ort= 5.23, ss=0.68) davranışsal kültürel zekâ (ort=4.75, ss=1.14) 

olarak hesaplanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, dönüşümsel liderlik 

ile bilişsel kültürel zekâ boyutu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.37, p<.05) Yine dönüşümsel liderlik ile davranışsal 

kültürel zekâ arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir 

(r=.36, p<.01). 

Tablo 1. Değişkenlerin Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon 

Değerleri 

Değişkenler Ort. SS Korelasyon 

 1 2 3 4 5 

1.Dönüşümsel 

Liderlik 
12.21 0.92 

-     

2.Üstbilişsel 

Kültürel Zekâ 
5.02 0.77 

.39 -    

3.Bilişsel 

Kültürel Zekâ 
4.00 1.02 

.37* .52 -   

4.Motivasyonel 

Kültürel Zekâ 
5.23 0.68 

.22 .60 .40 -  

5.Davranışsal 

Kültürel Zekâ 
4.75 1.14 

 

.36** 

.61 .45 .59 - 

*p<.05, **p<.01 
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Kültürel zekânın dört alt boyutunun (üst bilişsel kültürel zekâ, 

bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, davranışsal kültürel 

zekâ) dönüşümsel liderlik ile etkileşim gücünü belirlemek için basit çok 

değişkenli regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları ise lineer 

kombinasyonunun olduğunu göstermektedir. Üst bilişsel kültürel zekâ, 

bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, davranışsal kültürel 

zekâ faktörlerin dönüşümsel liderlik tarzının istatistiksel olarak önemli 

yordayıcı faktöreleri olduğunu; R²=.30, adj R²=.28, F= (4,469)=12.72 

p<.01 göstermiştir. Basit çoklu korelasyon katsayısının .47 olması, 

dönüşümsel liderlik ve kültürel zeka faktörlerinin doğrusal 

kombinasyonun varyansının %30’unu açıklamaktadır. R² istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Her yordayan değişkenin (üst bilişsel 

kültürel zekâ, bilişsel kültürel zekâ, motivasyonel kültürel zekâ, 

davranışsal kültürel zekâ) yordama tahminine ne kadar katkıda 

bulunduğunu açıklamak için incelenmiştir. Analiz sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. 

  

Tablo 2. Yordayan Değişkenlerin Etkisi 

Değişken r 
Kısmi 

r 
β B t p 

Üstbilişsel 

Kültürel Zekâ 
.39** .14 .19 .38 1.96 .02* 

Bilişsel 

Kültürel Zekâ 
.37** .19* .18* .30 2.24 0.4* 

Motivasyonel 

Kültürel Zekâ 
.22** -.06 -.07 -.14 -1.2 .29 

Davranışsal 

Kültürel Zekâ 

 

.33** .11** .14 .29 .1.12 .42 

*p<.05, **p<.01 Yordayan: Kültürel zekâ; Yordanan: Dönüşümsel liderlik. 

Analiz sonuçları, üst bilişsel kültürel zeka ve bilişsel zeka faktörlerin alfa 

düzeylerinin .05’in altında olduğunu göstermekte, ve bu iki faktörün 

dönüşümsel liderlik tarzı ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif ilişkisi 

olduğunu göstermektedir. motivasyonel kültürel zekâ (p=.29) ve 

davranışsal kültürel zekâ (p=.42) faktörlerin dönüşümsel liderlik tarzı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır, bu da bu iki 

faktörün dönüşümsel liderlik tarzını yordamadığını göstermektedir.  
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Tartışma 

Bu çalışmada, Adana ve Mersin’de bulunan dört özel hastanede 

çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak çalışanların, kültürel zekâ ile 

dönüşümsel liderlik arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Tanımlayıcı istatistik 

sonuçları erkek yöneticilerin oran olarak daha fazla olduğunu 

göstermiştir. Bu durum kadınların yönetici pozisyonunda daha fazla 

istihdama katılması yönünde çalışmaların yapılması sonucunu 

doğurmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 37.5 olarak bulunmuştur. 

Bu sonuç örgütsel ortamda daha genç yaştaki çalışanların yönetici 

olduğunu göstermektedir.  

Etkili liderlik, özellikle dönüşümsel olarak tanımlanan liderlik 

tarzı, örgütlerin başarılı olabilmeleri için çok önem arz etmektedir. 

Dönüşümsel liderlik tarzı ile alakalı yapılan alan çalışmaları, bu liderlik 

tarzının başarıya yol açtığını bulguları arasında vermektedir (Leithwood 

ve Jantzi, 2005). Giderek artan göç olgusu ve küreselleşme gibi 

faktörlerin Mersin ve Adana’daki iş hayatını etkilediği görülmektedir. İç 

ve dış göç dalgalarının sonucunda, popülasyonda kültürel çeşitlilik 

artmaya devam etmektedir, bu da hastane çalışanlarının daha sıklıkla 

farklı kültürden gelen insanlara hizmet etmelerini, sorunlarını 

anlamalarını gerektirmektedir (Alon ve Higgins, 2005). Bundan dolayı, 

kültürel farklılıkların egemen olmaya başladığı örgütsel ortamlarda, etkili 

liderliği yordayan faktör olarak kültürel zekâ becerisi önem 

kazanmaktadır (Ang ve Inkpen, 2008; Deng ve Gibson, 2009).  

Bu çalışmada elde edilen bulgular, üst bilişsel kültürel zekâ ve 

bilişsel kültürel zeka faktörlerin dönüşümsel liderlik tarzı arasında pozitif 

güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Yüksek kültürel zekâ 

becerisine sahip olan liderler, dönüşümsel liderlik tarzını sergilemektedir. 

Bu da kültürel zekâ becerisi yüksek olan liderlerin, çok kültürel örgütsel 

ortamlarda, daha etkili bir şekilde yönetebildiklerini ve öncülük ettiklerini 

göstermektedir. Bu bulgular, Ang ve Inkpen (2008) tarafından yapılan 

çalışmanın bulguları ile tutarlılık göstermektedir, kültürel zekânın etkili 

liderlik ve çok kültürlü ortamlarda etkili yönetebilme becerileri için 

önemli faktör olduğunu ortaya koymaktadır.  

Üst bilişsel ve bilişsel kültürel zekâ faktörlerinin dönüşümsel 

liderlik ile pozitif ve güçlü ilişkisine dair bulgular, Tabachnick ve Fidell 

(2007) tarafından yapılan çalışmanın bulguları ile tutarlıdır. Dönüşümsel 

liderliğin en temel özelliği olan her türlü ortamda etkili yönetme becerisi, 

üst bilişsel (planlama, öngörme) ve bilişsel (öğrenme, yorumlama ve 

sorun çözme) becerileri ile açıklanmaktadır.  

Öneri 
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Yapılan alan yazın taramasında, Türkiye’de, hastane yöneticileri 

ile kültürel zekâ ve dönüşümsel liderlik tarzı ilişkisi üzerine yapılmış 

hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda, kültürel çeşitliliğin fazla 

olduğu Türkiye gibi ülkelerde bu çalışma önem arz etmektedir. Kültürel 

zekanın daha etkili bir liderliği destekler nitelikte olması, örgütler içinde 

çalışanların seçim kriterlerine, hizmet içi eğitim programlarına dahil 

edilmesi çok önemlidir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının eğitim aldığı 

kurumların müfredatlarına da hakim edilmesi önem arz etmektedir. 
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MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI 

(TMS-TFRS) VE BÜYÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ 

İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA 

STANDARTLARI (BOBİ FRS) İÇİNDE YER ALAN STOK 

KALEMLERİNİN DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Erkan UZUN, Öğretim Görevlisi, Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu 

Ayşegül ŞAHİN, Öğretim Görevlisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Akseki Meslek Yüksekokulu 

Giriş 

Stoklar, işletmelerin aktif yapısı içerisinde dönen varlıklar hesap 

sınıfında çok önemli bir paya sahiptir. Stoklar, işletmelerin satmak, 

üretimde kullanmak veya işletme faaliyetlerinde tüketmek amacıyla 

edindiği varlıkları ifade etmektedir. Stok çeşitleri, işletmenin niteliğine 

göre farklılık göstermektedir. Bazı işletmeler için hammadde, yarı mamül 

veya mamül stokları ifade ederken, bazı işletmeler için de stoklar sadece 

ticari mallardan oluşmaktadır. Bu stokları değerlemek için kanun veya 

standartlar tarafından belirlenmiş bazı değerleme ölçülerine ihtiyaç 

duyarız.  

Değerleme ölçüleri standartlar ve kanunlar açısından 

karşılaştırıldığında, bazı farklılıkların olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumun temel nedeni, kanun veya standartların edindikleri amaçları 

farklı olmasıdır. Vergi Usul Kanunu, vergi matrahının doğru 

hesaplanması amacını benimsemişken, Standartlar çıkar gruplarına 

sunulacak finansal ve finansal olmayan bilgilerin ihtiyaca ve gerçeğe 

uygun, zamanında, açık, anlaşılır, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir bir 

şekilde sunulmasını amaçlamaktadır. 

Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu (VUK), Türkiye 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Ve Büyük Ve 

Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları 

(BOBİ FRS) içerisinde yer alan değerleme ölçüleri belirlenecek ve stok 

kalemleri bu değerleme ölçüleri açısından karşılaştırılacaktır. 
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Değer ve Değerleme  

Tam Set Muhasebe Standartları, BOBİ FRS ve VUK’ta yer alan 

değerleme esas ve ölçülerinden bahsetmeden önce değer ve değerleme 

kavramlarının ne anlama geldiğinin, değerlemenin yapılması için nelere 

ihtiyaç duyulduğunun açıklanması gerekmektedir. 

Değer, subjektif bir kavram olup tanımı bakış açısına göre değişir. En 

genel tanımı ile değer, bir şeyin önemini belirtmeye yarayan soyut ölçü, 

karşılık, kıymet, paha olarak tanımlanabilir. Değer genellikle varlığın 

değiş-tokuşu sırasındaki para karşılığı, belirlenen fiyatla ölçülür. Değer 

kavramı, sadece alım veya satımda ortaya çıkmaz. Varlığın belirli bir 

sözleşmeye bağlı kalarak kısa veya uzun süreli kullanımında (kiralama 

v.b.) ve sağlanılan hizmetlerden yararlanılan sürede de değer ortaya 

çıkmaktadır. Değer kavramı ile varlıktan sağlanan fayda her zaman doğru 

orantılı değildir. Örnek olarak sürekli karşılamak zorunda olduğumuz 

zorunlu ihtiyaçlarımız olan su, oksijen, yemek, giyim v.b. unsurları çok 

az bir ücret karşılığında elde ederken ortamda kıt olarak bulunan altın, 

gümüş v.b. gibi değerli madenleri yüksek ücrete katlanarak elde 

etmekteyiz. Bu nedenle her iki durum sonucunda elde edilen fayda 

farklılık göstermektedir.  

Bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin ortaya konması sürecine 

değerleme denir. Değerleme kavramı kullanıldığı amaca göre faklı 

şekillerde tanımlanabilme özelliğine sahip olmasından dolayı, değerleme 

kavramının anlamı üzerinde ortak bir görüş birliği yoktur. Başka bir 

ifadeyle, değer biçme işlemini yapan kişi ve gruplara, bunun yanında 

değerlemede kullanılan araçlara ve değer biçenin içinde bulunduğu 

şartlara göre faklı sonuçlara yol açtığı gerçeğinden hareketle, 

değerlemenin yapılacak tek bir tanımına bağlı kalmak güçtür (Batırel, 1974: 

5). Ama tüm tanımlamaların bir özeti olarak bir tanım oluşturulacaksa, bu 

tanım aşağıdaki gibi olur. 

Özet olarak “Değerleme, iktisadi kıymetlerin belli bir zaman içindeki 

kıymetinin belli bir para cinsinden ifade edilmesi işleminden başka bir 

şey değildir” (Atay ve Kiraz, 2003: 92-95). 

Değerlemenin Amacı ve Kuralları 

Değerlemenin amacı Tam Set Muhasebe Standartları, BOBİ FRS ve 

VUK açısından farklılık göstermektedir. VUK’a göre değerlemenin 

amacı, vergi matrahının doğru olarak hesaplanmasıdır. Tam Set 

Muhasebe Standartları ve BOBİ FRS açısından değerlemenin amacı, 
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finansal bilgiye ihtiyaç duyanlar açısından şeffaf, güvenilir, 

karşılaştırılabilir ve ihtiyaca uygun verilerin oluşturulmasıdır. Tam Set 

Muhasebe Standartları, BOBİ FRS ve VUK doğru bilgileri ortaya 

koymaları açısından benzerlik göstermektedir. Farklılıkları ise doğru 

bilginin kullanıldığı yerde çıkmaktadır.  

Değerlemenin gerçekleştirilebilmesi için bazı kurallar bulunmaktadır. 

Bunlar; değerlemenin konusu yani değerlemeye konu olacak varlık veya 

yükümlülüğün ortaya çıkması, değerleme günü yani bu varlık ve 

yükümlülüğün değerlemeye tabi tutulacağı gün, değerlemede teklik ve 

tek ölçü kullanımı ise değerlemeye konu olacak varlık ve 

yükümlülüklerin ayrı olarak değerlendirilmesi ve değerlendirmede 

kullanılacak değerleme ölçüsünün belirlenmesi gerekmektedir. 

Vergi Usul Kanunu (VUK) Açısından Stoklar 

04/01/1961 tarihli ve 213 nolu Vergi Usul Kanunu, gümrük idareleri 

tarafından alınan vergi ve resimler (Gümrük Kanunu’na tabi) dışında 

genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Yukarıda 

yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu 

kanuna tabidir. Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar 

hakkında da uygulanır.  

Vergi hukukunda değerleme konusundaki temel düzenlemeler 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (m.258'den m.330'a kadar yer alan 

hükümler) “Değerleme” başlıklı üçüncü kitabında yer almaktadır. 

İşletmeler arasında vergi adaletinin sağlanabilmesi açısından VUK’taki 

bu hükümlere uyulması gerekmektedir. 

VUK’ nun 258. maddesinde değerleme, vergi matrahlarının 

hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir şeklinde 

tanımlanmakta, 259. maddesinde de değerlemede, iktisadi kıymetlerin 

vergi kanunlarında gösterilen gün ve zamanlarda haiz oldukları 

kıymetlerin esas tutulacağı belirtilmektedir. VUK’un 261.maddesinde 

değerleme ölçüleri belirlenmiştir. Anılan düzenleme uyarınca değerleme, 

iktisadi kıymetin cinsine ve önemine göre, seçtiği değerleme ölçülerinden 

biri ile gerçekleştirilir. VUK’ta değerleme ölçüleri aşağıda tablo 1’deki 

gibi sınıflandırılmaktadır. 
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Tablo 1: Vergi Usul Kanunu (VUK) Değerleme Ölçüleri 

VUK madde 261 

 Maliyet bedeli,  

 Borsa rayici,  

 Tasarruf değeri,  

 Mukayyet değer,  

 İtibari değer,  

 Rayiç bedel,  

 Emsal bedeli ve emsal ücreti,  

 Vergi değeridir. 

Ayrıca, 261. maddede belirtilen 

değerleme ölçülerinin dışında, 

VUK’un diğer maddeleri ve ilgili 

diğer vergi kanunlarında tespit 

edilmiş olan, özel hallere ilişkin 

ilave bazı değerleme ölçüleri de 

mevcuttur. 

 Alış bedeli, 

 Alış emsal bedeli, 

 Ortalama perakende satış 

fiyatıdır. 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu içerisinde stoklar “emtia” olarak 

tanımlanmaktadır. VUK madde 274’e göre emtia, maliyet bedeliyle 

değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış 

bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, 

maliyet bedeli yerine 267’nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç 

olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci 

maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.  

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 175. ve 257. 

maddelerine dayanılarak oluşturulan 1 Seri No’lu MSUGT açısından stok 

maliyetleri, aynı tebliğde yer alan Tek Düzen Hesap Planı’ndaki (TDHP) 

15 STOKLAR grubu içerisinde sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bir 

yıldan az bir sürede kullanılması veya nakde çevrilmesi amacıyla edinilen 

ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, artık ve 

hurda gibi varlıkların maliyetini oluşturmaktadır (Öztürk, 2017: 143). Bu 

hesap grubuna ait hesapları ve hesapların maliyetlerinin hangi 

varlıklardan oluştuğunu aşağıda tablo 2’deki gibi sınıflandırabiliriz. 
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Tablo 2: Stoklar Hesap Grubuna Ait Hesapların Maliyetlerinin İçerikleri 

İlk Madde ve Malzeme 

Maliyetleri 

Hammadde, yardımcı madde, işletme 

malzemesi, ambalaj malzemesi ve 

diğer malzemelerin edinme 

maliyetlerini 

Yarı Mamul Maliyetleri Henüz tamamlanmamış ancak direkt 

ilk madde ve malzeme, direkt işçilik 

ve genel üretim giderlerinden belli 

oranlarda pay almış üretim 

aşamasındaki mamullerin 

maliyetlerini 

Mamul Maliyetleri Üretim sürecini tamamlayan ve 

satışa hazır hale gelen mamullerin 

maliyetlerini 

Ticari Mal Maliyetleri İşletmenin herhangi bir değişikliğe 

tabi tutmadan satmak amacıyla satın 

aldığı ticari malların edinme 

maliyetlerini 

Diğer Stoklar Değer düşüklüğüne uğrayan, hurda 

ya da atık hâline gelen, tedarik 

aşamasında olan, satılmak üzere 

komisyoncuya gönderilen, 

müşterilere promosyon olarak 

verilmek üzere alınan mallar, üretim 

sırasında ortaya çıkan artıklar ve 

temizlik malzemesi gibi sebeplerle 

alınan, duran varlık 

olmayan varlıkların maliyetlerini 

içermektedir. 

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS 2) 

Açısından Stoklar 

“TMS 2 Stoklar” Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan 

hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 15/01/2005 tarih ve 

25701 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu standardın amacı 

stoklarla ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır. Muhasebede stokların 

bir varlık olarak muhasebeleştirilmesinde, kullanılmasında ve elden 

çıkarılmasında gerçekleşen gelirler ile karşılaştırılacak olan ilgili 

maliyetin belirlenmesi, stok maliyetlerinin, net gerçekleşebilir değere 

indirgemeyi de içererek, nasıl saptanacağını ve gidere dönüşeceğini 
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açıklar. Standart ayrıca stok maliyetlerinin oluşumu, içeriği ile 

uygulanacak değerleme yöntemleri hakkında da bilgi verir (TMS-2, madde 

1). 

TMS-2’ye göre stoklar;  

(a) İşin normal akışı içinde ( olağan işletme faaliyetleri 

kapsamında ) satılmak için elde tutulan; 

(b) Satılmak üzere üretilmekte olan ya da  

(c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk 

madde ve malzemeler şeklinde bulunan varlıklardır. 

“TMS 2 Stoklar” Standardına göre stoklar, maliyet ve net 

gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti; tüm 

satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut 

durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 

içerir. Stokların satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve 

diğer vergiler (firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler 

hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve 

hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer 

maliyetleri içerir (TMS-2, madde 9-10-11). 

TMS-2 Stoklar standardında sadece dört adet değerleme ölçüsünden 

bahsedilmektedir. Bunlar; maliyet değeri, net gerçekleşebilir değer, defter 

değeri ve gerçeğe uygun değerdir. Maliyet değeri, tüm satın alma 

maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve 

konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içermektedir (TMS-

2, madde 10). Net gerçekleşebilir değer, bir işletmenin, işin normal akışı 

içinde, stokların satılmasından elde etmeyi beklediği net tutarı ifade 

etmektedir (TMS-2, madde 7). Gerçeğe uygun değer; Piyasa katılımcıları 

arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın 

satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak 

tanımlanmaktadır (TMS-2, madde 6). Defter değeri TMS-2 Stoklar 

standardında tanımı yapılmamasına rağmen değinilmiştir. Defter değeri, 

Bir varlığın birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları 

indirildikten sonra finansal tablolara yansıtıldığı tutar olarak 

tanımlanmaktadır (TMS 36: 6). 
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Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama 

(BOBİ FRS) Açısından Stoklar 

“Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 

(BOBİ FRS) Hakkında Tebliğ”, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu (KGK) tarafından, 56 sıra numaralı 29 Temmuz 

2017 tarih ve 30318 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu tebliğ 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasındaki hesap dönemleri için 

geçerlidir. Tebliğin amacı; bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Finansal 

Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin münferit ve 

konsolide finansal tablolarının gerçeğe ve ihtiyaca uygun, 

karşılaştırılabilir, açık, anlaşılır, doğrulanabilir şekilde sunulmasını 

sağlamak için BOBİ FRS’nin yürürlüğe konulmasıdır. BOBİ FRS 

içerisinde stoklara ilişkin açıklama “Bölüm 6 Stoklar” kısmında 

yapılmıştır.  

BOBİ FRS’nin tam set TMS/TFRS’ye göre daha sade bir dille kaleme 

alındığı (Gençoğlu, 2017: 1), daha basit ve anlaşılabilir niteliklere sahip 

olduğu ifade edilebilir. Tam set TMS/TFRS’de yer alan bazı konular 

BOBİ FRS kapsamına hiç alınmamıştır. Tam set TMS/TFRS’de ayrı bir 

standart kodu ile oluşturulmuş olan standartların BOBİ FRS’de ayrı bir 

bölüm olarak sunulduğu görülmektedir. Stoklara ilişkin hükümler BOBİ 

FRS’nin 6. bölümünde yer almaktayken, tam sette TMS 2’de 

düzenlenmiştir (Kaya, 2018: 265). 

Bölüm 6’da, stoklara ilişkin muhasebe ilkeleri düzenlenmektedir. Bu 

kapsamda stokların ilk kayda alınması, maliyetlerinin belirlenmesi ve 

stok değer düşüklüğüne uğradığında ve ilgili hasılat elde edildiğinde bu 

maliyetlerin giderleştirilmesi konuları ele alınmaktadır (BOBİ FRS 6.1). 

BOBİ FRS stokları aşağıdaki gibi tanımlamakta ve finansal araç 

niteliğindeki stokları, tarımsal faaliyetlerle ilgili canlı varlıkları ve hasat 

zamanındaki tarımsal ürünleri kapsamı dışında bırakmakta ve bu 

varlıkları farklı bölümlerde açıklamaktadır. (BOBİ FRS 6.3), aşağıdaki 

varlıkları stok kapsamına almaktadır (BOBİ FRS 6.2):  

a) İşin olağan akışı içinde satılmak için elde tutulan (ticari 

mallar),  

b) Bu tür satışa konu olmak üzere üretilmekte olan (yarı 

mamuller) ve  

c) Üretim sürecinde ya da hizmet sunumunda kullanılacak ilk 

madde ve malzemeler.  
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BOBİ FRS Bölüm 6 Stoklar standardında sadece dört adet değerleme 

ölçüsünden bahsedilmektedir. Bunlar; maliyet bedeli, net gerçekleşebilir 

değer, defter değeri ve gerçeğe uygun değerdir. Maliyet bedeli, tüm satın 

alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların bulunduğu yere 

ve mevcut durumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 

içermektedir (BOBİ FRS 6.6). Net gerçekleşebilir değer; olağan işletme 

faaliyetleri kapsamında tahmin edilen satış fiyatından, tahmini 

tamamlanma maliyetlerinin ve satışı gerçekleştirmek için gerekli olan 

tahmini maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen tutar olarak ifade 

edilmektedir (BOBİ FRS 6.4). Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları 

arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde 

edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak 

tanımlanmaktadır (TFRS 13, madde 9). Defter değeri, Bir varlığın birikmiş 

amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonra 

finansal tablolara yansıtıldığı tutar olarak tanımlanmaktadır (TMS 36: 6). 

Vergi Usul Kanunu (VUK), Türkiye Muhasebe/Finansal 

Raporlama Standartları (TMS-TFRS) Ve Büyük Ve Orta 

Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları 

(BOBİ FRS) İçinde Yer Alan Stok Kalemlerinin Değerleme Ölçüleri 

Açısından Karşılaştırılması 

Stoklar ilk edinimlerinde “maliyet değerleri” üzerinden kayıt altına 

alınırlar. Maliyet değerlerinin doğru hesaplanabilmesi için stokların 

maliyetini oluşturan unsurların neler olduğunun tam anlamıyla 

belirlenmesi gerekmektedir. VUK, TMS-TFRS ve BOBİ FRS açısından 

stok maliyetlerini oluşturan unsurların neler olduğu aşağıda 

karşılaştırmalı bir şekilde açıklanmıştır. 

BOBİ FRS’ye göre stok maliyetleri “tüm satın alma maliyetlerini, 

dönüştürme maliyetlerini ve stokların bulunduğu yere ve mevcut 

durumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri kapsamaktadır 

(BOBİ FRS 6.6). TMS-2 stoklar standardına göre; “Stokların maliyeti; tüm 

satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut 

durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri 

içerir” (TMS-2.10). VUK’un 262. maddesine göre; “Maliyet bedeli, iktisadi 

bir kıymetin elde edilmesi veyahut değerinin artırılması amacıyla yapılan 

ödemelerle bunlara ilişkin bütün giderlerin toplamını ifade eder”. 

Dolayısıyla stokların ilk edinimlerinde, Hem ilk kayıtlarda hem de 

sonraki dönemlerde yapılan kayıtlarda BOBİ FRS ve TMS-2 birebir aynı 

VUK hükümleri ise benzerlik göstermektedir. Bu benzerlik aşağıda tablo 

3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: TMS-TFRS, BOBİ FRS ve VUK Açısından Stokların İlk ve 

Sonraki Dönemlerdeki Kayıtları 

ANA 

HESAP 
STOKLARIN DEĞERLEMESİ 

 TMS BOBİ FRS VUK 

 

STOKLAR 

İlk Kayıt İlk Kayıt İlk Kayıt 

Maliyet bedeli 

ile net 

gerçekleşebilir 

değerden düşük 

olanı üzerinden 

ölçülür 

Maliyet bedeli ile 

net 

gerçekleşebilir 

değerden düşük 

olanı üzerinden 

ölçülür 

Maliyet 

değeri/Belirli 

koşullarda emsal 

bedeli 

kullanılabilir. 

Sonraki Kayıt Sonraki Kayıt Sonraki Kayıt 

İzleyen 

dönemlerde de 

maliyet ve net 

gerçekleşebilir 

değerin düşük 

olanı ile 

değerlenir. 

Maliyet bedeli ile 

net 

gerçekleşebilir 

değerden düşük 

olanı üzerinden 

ölçülür 

Maliyet 

değeri/Belirli 

koşullarda emsal 

bedeli 

kullanılabilir. 

 

Bir yıl veya daha kısa vadeli bir ödeme karşılığında satın alınan 

stoklar, vade farkı ayrıştırılmaksızın, ödenen veya ödenmesi beklenen 

nakit tutar üzerinden ölçülür. Bir yıldan uzun vadeli bir ödeme 

karşılığında satın alınan stoklar ise, vade farkı ayrıştırılarak peşin fiyat 

üzerinden (diğer bir ifadeyle işletme peşin ödeme yapmış olsaydı 

ödeyeceği fiyat üzerinden) ölçüleceği açıklanmıştır (BOBİ FRS 6.8). TMS 2 

stoklar standardı kapsamında ise vadeli olarak alınmış bir stoka ilişkin 

vade farkı, stokun maliyetine dâhil edilmemekte, yani bütün vade farkları 

ayrıştırılmaktadır. VUK açısından, emtianın satın alınıp işletme stoklarına 

girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi 

zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak 

kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya 

maliyete intikal ettirilmesi işletmenin inisiyatifine bırakılmıştır. 

İşletmelerin kaynak sağlamak amacıyla kredi kuruluşlarından aldıkları 

krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu 

stoklarına pay vermeleri işletmenin inisiyatifine bırakılmıştır. Buna göre 

mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak 

kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet 
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eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir (238 Sıra Numaralı VUK Genel 

Tebliği B bendi). TMS 23’de özellikli varlık (satışa ve kullanıma hazır hale 

gelmesi uzun süreyi gerektiren varlık) niteliği taşıyan stoklara ilişkin 

borçlanma maliyetlerinin stokların maliyetine dâhil edileceği 

belirtilmiştir. BOBİ FRS’de ise özellikli varlık tanımlaması 

yapılmamasına rağmen üretilmesi normal şartlar altında bir yıldan daha 

uzun süren stoklar için katlanılacak borçlanma maliyetlerinin satışa hazır 

hale geldiği tarihe kadar stokların maliyetine dâhil edileceği ifadesine yer 

verilmiştir. Bu iki açıklama birbiri ile örtüşmektedir. TMS-TFRS, BOBİ 

FRS ve VUK için yapılan açıklamalar aşağıda tablo 4’te karşılaştırmalı 

olarak yapılmıştır. 

Tablo 4: TMS-TFRS, BOBİ FRS ve VUK Açısından Borçlanma 

Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

TMS-TFRS Açısından Borçlanma Maliyetlerinin 

Muhasebeleştirilmesi 

Stoklar 

Özellikli Stoklar Diğer Stoklar 

Faiz 
Kur 

Farkı 
Faiz 

Kur 

Farkı 

Satışa Hazır Hale Getirildiği 

Tarihe Kadar 
Maliyet Maliyet Gider 

Gider / 

Gelir 

Satışa Hazır Hale Getirildiği 

Tarihten Sonra 
Gider 

Gider / 

Gelir 
Gider 

Gider / 

Gelir 

BOBİ FRS Açısından Borçlanma Maliyetlerinin 

Muhasebeleştirilmesi 

Stoklar 

Üretilmesi Bir 

yıldan daha KISA 

süren stoklar için 

Üretilmesi Bir 

yıldan daha UZUN 

süren stoklar için 

Faiz 
Kur 

Farkı 
Faiz 

Kur 

Farkı 

Satışa Hazır Hale Getirildiği 

Tarihe Kadar 
Gider 

Gider / 

Gelir 
Maliyet Maliyet 

Satışa Hazır Hale Getirildiği 

Tarihten Sonra 
Gider 

Gider / 

Gelir 
Gider 

Gider / 

Gelir 

VUK Açısından Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Stoklar Faiz Kur Farkı 

İşletme aktifine alındığı 

tarihe kadar 
Maliyet Maliyet 

İşletme aktifine alındığı 

tarihten sonrası 
Maliyet veya Gider 

Maliyet veya 

Gider/Gelir 

Kaynak: SELVİ, Yakup ve ERCAN, Melis, BOBİ FRS Kapsamında “Stoklar”, 

Muhasebe Enstitüsü Dergisi’nde yer alan verilerden yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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BOBİ FRS kapsamında tam maliyet yöntemi veya normal maliyet 

yöntemlerinden biri kullanılabilmektedir. TMS-2 Stoklar standardına 

göre, sabit genel üretim giderlerinin “Normal Kapasiteye” isabet eden 

kısmının maliyete alınması ve diğer kısmın ise dönem gideri olarak 

kaydedilmesi gerektiği açıklanmıştır (TMS-2 madde 13). VUK’a göre, sabit 

genel üretim maliyetlerinin “Tam Kapasiteye” isabet eden kısmı maliyete 

alınabilmektedir (VUK Madde 275). 

Stokların dönem sonu ölçümü, BOBİ FRS ve TMS-2’de benzerlik arz 

etmektedir. Yani stokların dönem sonu ölçümü, maliyet bedeli ile net 

gerçekleşebilir değerden düşük olanı üzerinden yapılmaktadır.  

BOBİ FRS’ye göre, stokların değer düşüklüğüne uğraması 

durumunda, stokların defter değeri net gerçekleşebilir değerine indirilir; 

bu indirim tutarı, değer düşüklüğü zararını oluşturur ve Kâr veya Zarar 

Tablosunda “Satışların Maliyeti” kalemine yansıtılır. Bu hüküm TMS-2 

Stoklar standardı ile benzerlik göstermektedir. VUK’a göre emtianın 

maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve 

daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli 

yerine 267’nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal 

bedeli ölçüsünü uygulayabileceği belirtilmiştir. Bu hüküm 275 inci 

maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir. 

SONUÇ 

Günümüz Dünya’sı kendini sürekli yenileyen, durmadan değişen, 

teknolojik gelişmelerle entegre bir şekilde küresel bilgiyi kullanarak 

hareket eden ticaret ağı ile sarmalanmıştır. Küresel boyutlarda yapılan 

ticari faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan finansal bilgilerin tüm çıkar 

gruplarına açık, anlaşılabilir, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaca ve 

gerçeğe uygun bir şekilde tam zamanında sunulmuş olması 

gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ortak bir muhasebe diline 

ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak adına Uluslararası Muhasebe 

Standartları Kurulu (IASB) kurulmuş ve ortak muhasebe dili olarak 

adlandırdığımız muhasebe/finansal raporlama standartlarını oluşturarak 

işletmelerin kullanımına sunmuştur. Türkiye olarak bu standartları 

Türkçeye çevirerek ve ülkemizde küresel boyutlarda ticari faaliyetlerde 

bulunan işletmelerin sorunlarını çözmede Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) sorumludur.  

Bu çalışmada KGK tarafından yayınlanan TMS/TFRS ve BOBİ FRS 

ile vergi mevzuatımıza yön veren 213 sayılı VUK açısından stoklar 

karşılaştırılmıştır. Standartlar ile Vergi Usun Kanunu tarafından 
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benimsenen amaçların farklılığından dolayı stokların değerlemesinde bazı 

farklılıklar ortaya çıkmıştır. Vergi mevzuatımız, vergi matrahının doğru 

hesaplanması amacını benimsemişken, standartlar finansal ve finansal 

olmayan bilginin çıkar gruplarına finansal bilginin niteliksel özellikleri 

kapsamında sunulmasını amaç edinmiştir. Yapılan karşılaştırma 

neticesinde ortaya çıkan benzer ve farklı yönler aşağıda açıklanmıştır. 

Stokların ilk kayda alınması ve sonraki dönemde muhasebeleştirilmesi 

esnasında kullanılacak değerleme ölçüleri benzerlik göstermektedir. 

TMS/TFRS ve BOBİ FRS açısından maliyet bedeli veya net 

gerçekleşebilir değerden küçük olanının, VUK açısından ise maliyet 

değeri veya belirli koşullarda emsal bedeli kullanılacağı belirlenmiştir. 

Bu açıklamalar gösteriyor ki değerlemede stokların gerçek değerinin 

bulunulması amaçlanmaktadır.  

Borçlanma maliyetleri açısından yapılan karşılaştırmada aşağıdaki 

sonuçlar elde edilmiştir; 

 TMS 2 Stoklar Standardında özellikli stoklar tanımlanmakta ve bu 

stokların satışa hazır hale getirilinceye kadar katlanılacak faiz ve 

oluşacak kur farklarının maliyete ekleneceği vurgusu yapılmıştır. 

BOBİ FRS açısından özellikli stok tanımı yapılmamış olmasına 

rağmen üretilmesi bir yıldan daha uzun olacak varlıklar için 

katlanılacak faiz ve oluşacak kur farklarının yine maliyete 

ekleneceği vurgusu yapılmıştır. Bu açıklamalar birbiri ile 

örtüşmektedir. VUK açısından özellikli stok veya üretilmesinin 

uzun bir süreyi bulması beklenen varlık açıklaması 

bulunmamaktadır. VUK açısından işletme aktifine girinceye kadar 

stoklar için katlanılan faiz ve oluşacak kur farklarının maliyete 

eklenmesi zorunludur. 

 Stoklar için satışa hazır hale getirildikten sonra katlanılacak faiz ve 

oluşacak kur farklarının hem TMS/TFRS hem de BOBİ FRS 

açısından faizlerin ve olumsuz kur farklarının dönem gideri, 

olumlu kur farklarının ise dönem geliri olarak kaydedileceği 

açıklanmıştır. VUK açısından bu durum işletmelerin inisiyatifine 

bırakılmıştır. 

TMS/TFRS ve BOBİ FRS açısından stokların değer düşüklüğüne 

uğraması durumunda, stokların defter değeri net gerçekleşebilir değerine 

indirilir; bu indirim tutarı, değer düşüklüğü zararını oluşturur ve Kâr veya 

Zarar Tablosunda “Satışların Maliyeti” kalemine yansıtılır. VUK 

açısından ise stokların maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki 

satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde emsal 

bedelinin kullanılacağı açıklanmıştır. 
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ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA KONSEYİ (IIRC) 

AÇISINDAN ENTEGRE RAPORLAMANIN ÖNEMİ, 

TÜRKİYE’NİN YAPMIŞ OLDUĞU ÇALIŞMALAR VE 

ENTEGRE RAPORLAMANIN MUHTEMEL KATKILARI 

 

Erkan UZUN, Öğretim Görevlisi, Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek 

Yüksekokulu 

Ayşegül ŞAHİN, Öğretim Görevlisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Akseki Meslek Yüksekokulu 

Giriş 

İşletmeler, sahip oldukları girdileri kullanarak çıktı elde eden ve 

bunun sonucunda kar elde eden veya sosyal bir fayda sağlayan ekonomik 

birimler olarak ifade edilebilir. İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri 

ve daha fazla potansiyel yatırımcıya ulaşabilmeleri için sundukları 

finansal bilgilerin, ihtiyaç duyanlar açısından gerçeğe ve ihtiyaca uygun, 

anlaşılabilir, doğrulanabilir, karşılaştırılabilir ve zamanında sunulması 

gerekmektedir.  

Çalışmamız, işletmelerin raporladığı temel ve destekleyici finansal 

bilgilere ilaveten finansal olmayan bilgilerinde bu bilgileri kullanacak 

kişi/kurum/kuruluşlara sunulması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte sunulması entegre 

raporlama olarak ifade edilmektedir. Çalışmamızda entegre raporlamanın 

önemi ve sağlayacağı katkılar açıklanacaktır. 

Entegre Raporlama Nedir?  

Muhasebe temel kavramlarından işletmenin sürekliliği kavramı 

gereğince işletme ömürleri sınırsız olarak dikkate alınmaktadır. Sınırsız 

ömrü boyunca çıkar gruplarına finansal bilgiyi yine temel kavramlardan 

sosyal sorumluluk kavramı gereğince çıkar grubu gözetmeksizin finansal 

bilgiye ihtiyaç duyanlara sunmaktadır. İşte tam bu noktada işletme 

değerine değer katan finansal olmayan veriler çıkar gruplarına neden 

sunulmuyor? sorusu ortaya çıkmaktadır. Finansal olmayan verilerde 

işletmenin toplumumuzda yer alan sosyal sıkıntıları çözmeye çalıştığı ve 

destek olduğu yanını ortaya koymaktadır. İşletmelerin sürekliliğinin 

tespitinde finansal verilerle beraber, ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel 

sorunlarla ilgili konularda tutumlarını açıkladığı finansal olmayan 

verilerin sunulmasına entegre raporlama denmektedir. 
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Entegre raporda kuruluşun değer yaratma kabiliyetini önemli 

ölçüde etkileyen konular ele alınır. Önemli konuları, üstünlük, zayıflık, 

tehditler, fırsatlar, işletme performansı, işletmenin beklentileri, hem 

pozitif hem de negatif finansal ve finansal olmayan konular olarak 

sıralayabiliriz. Bu konular, işletmenin değer yaratma kabiliyetini 

etkilemiş ya da etkilemesi muhtemel olan konulardır. Kuruluşun 

stratejisine, kurumsal yönetimine, performansına ve beklentilerine olan 

etkisi göz önüne alınarak belirlenmektedir (IIRC, 2013: 20-21).  

Entegre raporlama ile tüm faaliyetlerin finansal verilerle bağlantısı 

kurularak işletmenin değerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Entegre 

raporlama kapsamında hem finansal raporlar, hem de kurumsal sosyal 

sorumluluk raporlaması ve sürdürülebilirlik raporlamasına yer verilerek 

işletmenin etkilediği/etkilendiği çevreye ilişkin bilgiler verilmektedir 
(Gençoğlu ve Aytaç, 2016: 52). 

Çıkar grupları, firma değerinden çok değerin nasıl oluştuğunu, 

geleceğe yönelik sürdürülebilirliğini ve değer yaratma sürecinin firma 

değerine etkisini görmek istemektedir. Bu bilgilerin bütünleşik bir şekilde 

sunulması ihtiyacı da entegre raporlamayı ortaya çıkarmıştır.  

Entegre raporlamaya ihtiyaç duyan çıkar gruplarını; potansiyel 

yatırımcılar, kredi veren kurum veya kuruluşlar, çalışanlar ve devletin 

ilgili organları olarak sınıflandırabiliriz. Yerel kuruluşlarda bunların 

önem derecesi değişmektedir. Yatırımcılar, ilk olarak işletme hisse 

senetlerinin borsa değerine odaklanmaktadır. Sonrasında ise bu değerin 

sürdürülebilirliği ile ilgili fırsat ve tehditleri tahmin etmektedir. 

Yatırımcılar, yatırım kararı alırken işletmenin hem finansal hem de 

finansal olmayan risklerini nasıl yönettiğini ve kısa, orta ve uzun vadede 

nasıl değer yarattığını görmek ister (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 47).  

Entegre raporlama ile kredi verenler, işletmelerin kredi derecesini, 

derecenin yaratılmasını, kredi derecesini etkileyen faktörleri ve kredi 

derecesinin sürdürülebilirliğini hesaplayabilmektedir. Çünkü entegre 

raporlama sayesinde işletmelerin hem finansal hem de finansal olmayan 

verilerine kolayca ulaşabilmektedirler. Diğer taraftan bir kuruluşun 

yenilik yapma gücü, çalışanlarına bağlıdır. Bu bağlamda entegre 

raporlamanın bilgi kullanıcılarına sağlayacağı faydalar aşağıdaki gibidir 
(Sevim v.d., 2017: 154-170):  

 Tüm tarafların kuruluşun gelecekteki değerine bakışını 

kolaylaştırır  

 Toplumsal ve çevresel risklerin de değerlendirilmesini sağlar  
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 Tarafların kuruluş ile iletişimini kolaylaştırır ve sürdürülebilir 

ilişki için farkındalığı arttırır  

 Taraflar ile kuruluş arasındaki güven oluşumunu sağlar  

 Tarafların kuruluş hakkında daha çok bilgi edinerek, doğru 

kararlar almasına yardımcı olur  

 Entegre rapor değer yaratma ile ilgili gelecek yönelimli finansal 

ve finansal olmayan tüm bilgileri içereceğinden bilgi 

kullanıcıların kendi amaçlarına yönelik bilgi üretmesini 

kolaylaştırır.  

 Bilgiler arası bağlantıyı kolaylaştırır. 

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)’ne göre entegre 

raporlama, “bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, 

performansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, 

orta ve uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir 

şekilde bildirilmesi” olarak tanımlamıştır (IIRC, 2013: 7). 

Finansal veriler ile sürdürülebilirlik verilerinin birbiriyle bağlantılı 

bir biçimde bir araya getirilmesini sağlayan entegre raporlama, bazı 

kaynaklarda bütünleşik ya da tümleşik raporlama şeklinde de 

isimlendirilmektedir. Entegre raporlamanın, kurumsal raporlama 

uygulamalarında küresel bir devrim niteliği taşıyacağı ve yeni raporlama 

standardı haline geleceği öngörülmektedir. (Kaya, 2015:114).  

Entegre Raporlama Sisteminin Ortaya Çıkış Sebepleri 

İşletmeler çıkar grupları olarak nitelendirdiğimiz, potansiyel 

yatırımcılar, kredi veren kurum ve kuruluşlar, ortaklar, çalışanlar ve 

devlet için faaliyet sonuçlarını finansal veriler aracılığıyla yansıtan 

finansal tablo sunmaktadır. Sunulan finansal bilgiler geçmiş verileri 

içerdiği için çıkar gruplarına işletmenin geleceği ile ilgili açıklamaları 

yapmakta zorlanmaktadır. Çıkar grupları, işletmenin geçmiş verilerinin 

yanında gelecekte elde edeceği imkan ve fırsatları bilmek istemektedir. 

Çıkar gruplarının, işletmenin gelecekte elde edeceği imkan ve fırsatlarına 

ulaşması için hem finansal hem de finansal olmayan verilere aynı 

zamanda ulaşması ve bu veriler arasında anlamlı bir ilişki kurması 

gerekmektedir. 

Bütünleşik raporlama veya entegre raporlama olarak adlandırılan 

sistemin ortaya çıkışının başındaki temel sebebi de budur. Entegre 

raporlamanın merkezinde yönetimin hem finansal hem de finansal 

olmayan veriler arasındaki ilişkileri tutarlı ve anlamlı bir şekilde açıklama 

yeteneği yatmaktadır (Michael, 2011: 274).  
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Eccles ve Saltzman, işletmelerin bütünleşik veya entegre 

raporlamaya yönelmesinde iki etkenden söz etmektedir. Bu etkenlerin 

ilki, bütünleşik veya entegre raporlamanın işletmeler açısından risk ve 

fırsatlara cevap verecek şekilde sürdürülebilir bir strateji ve sürdürülebilir 

bir toplum oluşturmanın temel bir unsuru olması, ikincisi ise, tüm çıkar 

grupların ortak bir rapordan hem finansal hem de finansal olmayan 

verileri almasını sağlayarak, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflığı 

artırmanın temel bir unsuru olmasıdır (Robert ve Michael, 2010: 146, Akt: Kaya, 

2015: 115).  

Bütünleşik veya Entegre raporlama sisteminin yukarıda sayılan iki 

temel etkenden başka ortaya çıkmasına neden olan diğer sebeplerini 

maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz (Kaya, 2015: 116): 

 Bilgi kullanıcılarının bir şirketi yalnızca finansal açıdan ya da 

sadece şirketin toplumsal sorunlara olan duyarlılığına bakarak tek 

kritere bağlı değerlendirmek istememeleri, 

 Hazırlanan mevcut raporların bölümleri arasında tutarsızlıklar 

olmasına ve çok uzun sayfalardan oluşmasına rağmen eksik 

bilgiler içermesi gibi sebeplerden dolayı bilgi kullanıcıları 

açısından zamanla daha anlaşılmaz bir hale gelmesi, 

 İşletmelerin finansal raporlarının sadece geçmişe dönük 

performans bilgileri içermesi ve geleceğe ilişkin hedefler 

konusunda yeterli bilgi sunamaması, 

 Sürdürülebilirlik raporlarının daha çok geleceğe yönelik 

öngörüde bulunması ve yeterli ölçüde finansal tablo verileri 

içermemesi, 

 Bilgi kullanıcılarının, kararlarına yön verecek finansal ve finansal 

olmayan tüm bilgileri ayrı ayrı raporlardan değil de, tek bir 

rapordan elde etme ihtiyacı, 

 Şirketin sürdürülebilirliğine ve gelecek değerine ilişkin 

değerlendirmelerin finansal verilerle desteklenmiş bir şekilde 

sunulmasının bilgi kullanıcıları için daha güvenilir ve anlamlı 

olmasıdır. 

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) 

 Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), düzenli bir 

raporlamanın ve entegre düşüncenin tüm Dünya’da benimsenmesinde 

öncelik eden bir kuruluştur. Bu kuruluş, içerisinde standart belirleyicileri, 

şirketleri, STK’ları, muhasebe mesleği öncülerini, yatırımcıları ve entegre 

raporlamanın nasıl olması gerektiğini düzenleyen örgütleri 

barındırmaktadır. 
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 Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC)’nin amaçlarını 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (www.theiirc.org, 01.10.2018). 

 Sermayenin daha verimli olacak şekilde dağılması için finansal 

sermaye sağlayan kişi ya da kuruluşlara sunulan bilgilerin 

kalitesini yükseltmek. 

 Kurumsal raporlamaya, farklı raporlama yolları kullanan ve bir 

kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini maddi yönde 

etkileyen tüm faktörleri içeren daha birleşik ve etkili bir yaklaşım 

ortaya koymak. 

 Sermayenin geniş tabanı (finans, üretilmiş, fikri, insan 

kaynakları, sosyal, ilişkisel ve doğal) için hesap verebilirlik ve 

yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmek ve bunların birbirlerine 

olan bağımlılıklarının anlaşılmasını sağlamak. 

 Kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmaya odaklanan entegre 

düşünce, karar verme ve harekete geçme unsurlarını desteklemek. 

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından belirlenen bu 

amaçları gerçekleştirmek için bütünleşik veya entegre raporlamanın bazı 

ilkeler dikkate alınarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Bir bütünleşik 

veya entegre raporun hazırlanmasında ve sunulmasında temel olarak 

kullanılan bu ilkeler çıkar gruplarına raporun içeriği hakkında bilgi verir 

ve bilgilerin nasıl sunulduğunu açık ve anlaşılır bir şekilde gösterir. 

İlkeler, stratejik odak ve eğilim, paydaşlarla ilişkiler, kısa ve öz olma, 

güvenilirlik ve eksiksizlik, tutarlılık ve karşılaştırabilirlik, bilgiler arası 

bağlantı ve önemliliktir. Bu ilkeleri aşağıda yer alan tablo 1’deki gibi 

açıklamak ilkeleri anlamamız açısından anlamlı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theiirc.org/
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Tablo 1: Entegre Raporlamada Kılavuz İlkeler 

Stratejik Odak Ve Eğilim 

Bir entegre rapor kuruluşun stratejisi 

ve bunun, kuruluşun kısa, orta ve 

uzun vadede değer yaratma 

kabiliyetiyle ve sermaye öğelerini 

kullanımı ve etkileşimiyle nasıl bir 

ilgisi olduğu hakkında bilgi 

sağlamalıdır. 

Paydaşlarla İlişkiler 

Bir entegre rapor kuruluşun temel 

paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin 

doğası ve kalitesi hakkında bilgi 

sağlamalı ve kuruluşun paydaşların 

meşru ihtiyaç ve isteklerini ne ölçüde 

anladığını, hesaba kattığını ve 

karşıladığını göstermelidir. 

Kısa ve Öz Olma Bir entegre rapor kısa ve öz 

olmalıdır. 

Güvenilirlik ve Eksiksizlik 

Bir entegre rapor olumlu ya da 

olumsuz tüm maddi hususları dengeli 

ve maddi hata içermeyecek bir 

şekilde içermelidir. 

Tutarlılık ve 

Karşılaştırılabilirlik 

Bir entegre rapordaki bilgiler: 

 Zaman içinde tutarlı bir temele 

dayalı olarak 

 Kuruluşun kendi zaman içinde 

değer yaratma kabiliyeti açısından, 

diğer kuruluşlarla 

karşılaştırılmasına olanak 

sağlayacak şekilde sunulmalıdır. 

Bilgiler Arası Bağlantı 

Bir entegre rapor kuruluşun zaman 

içinde değer yaratma kabiliyetini 

etkileyen faktörlerin birleşimi, 

birbirleriyle olan ilişkileri ve 

aralarındaki bağımlılıkların bütünsel 

bir resmini sunmalıdır. 

Önemlilik 

Bir entegre rapor kuruluşun kısa, orta 

ve uzun vadede değer yaratma 

kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen 

konular hakkında bilgi vermelidir. 

Kaynak: Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi, http://integratedreporting.org/wp-

content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf  

 

http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf
http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-Turkish.pdf
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Türkiye’nin Entegre Raporlama Konusunda Yapmış Olduğu 

Çalışmalar 

Bütünleşik veya Entegre raporlama konusunda ilk adımı 2010 

yılında Johannesburg Borsası atmıştır. Yapılan açıklamada borsaya kote 

tüm şirketlerin entegre rapor yayımlamasının zorunlu olduğu 

açıklanmıştır. Böylelikle Güney Afrika, entegre raporlamayı borsaya kote 

şirketlere zorunlu hale getiren ilk ülke olmuştur (Yılmaz v.d., 2017: 106). 

Raporlama sayısında Güney Afrika Cumhuriyeti’ni Hollanda, 

Brezilya ve Avustralya takip etmektedir. Bu ülkelerin entegre 

raporlamada ön sıralarda yer almasının nedeni hükümet veya borsaların 

düzenlemeler yoluyla raporlamayı zorunlu hale getirmeleri veya teşvik 

etmeleridir. Bu ülkelerin yanı sıra Finlandiya, İsviçre, İspanya, ABD, 

İsveç, Kanada, Almanya ve İngiltere de entegre raporlama yapılan ülkeler 

arasındadır.  (TÜSİAD, 2015: 73). 

Avrupa Birliği’nde faaliyette bulunan büyük şirketlerin finansal 

olmayan bilgilerinin halka açıklanmasına ilişkin yeni bir direktif eylül 

2014 tarihinde kabul edilmiştir. Bu direktif neticesinde tam anlamıyla 

entegre raporlama formatında olmasa da Danimarka, Portekiz ve Fransa 

da finansal olmayan verilerin açıklanması konusunda zorunluluk 

getirerek entegre raporlamaya doğru yönelmişlerdir. Bu ülkelerin yanı 

sıra Finlandiya, İsviçre, İspanya, ABD, İsveç, Kanada, Almanya ve 

İngiltere’de de entegre raporlama yapılan ülkeler arasında yer almaktadır 
(TÜSİAD, 2015: 73). 

2011 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından bir çalışma grubu 

kurulmuş ve Türkiye'de entegre raporlama hakkında farkındalık 

yaratılması amacıyla çalışma başlatılmıştır. TKYD, bu süreçte IIRC’nin 

Türkiye’deki iletişim noktası olarak görev almıştır. 2013 yılında Garanti 

Bankası ve Çimsa, Türkiye’den Entegre Rapor hazırlamak amacıyla 

IIRC`ye katılan ilk üye şirketler olmuştur 
(http://entegreraporlamatr.org/tr/hakkimizda/biz-kimiz.aspx, 01.10.2018). 

2015 yılında Türkiye’nin G20 Başkanlığı döneminde B20 Bilgi 

Ortağı olarak seçilen ARGE Danışmanlık ve C20 Yönetişim Çalışma 

Grubu üyeliği yapan Argüden Yönetişim Akademisi’nin katkılarıyla 

Entegre Raporlamanın G20 liderlerine yapılan öneriler arasına alınması 

sağlanmıştır. Prof. Dr. Güler Aras (Bağımsız kurucu üye) başkanlığında; 

TÜSİAD, TKYD, Borsa İstanbul, IIRC Türkiye Büyükelçisi, Argüden 

Yönetişim Akademisi, Global Compact Network Türkiye, Garanti 

Bankası, SKD Türkiye ve Çimsa tarafından kurulan Platform şirketlerin, 

http://entegreraporlamatr.org/tr/hakkimizda/biz-kimiz.aspx
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finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde 

raporlamalarını ve entegre düşüncenin yaygınlaşmasını sağlamak 

amacıyla Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)’nı kurmuştur 

(http://entegreraporlamatr.org/tr/hakkimizda/biz-kimiz.aspx, 01.10.2018). Kuruluş 

aşaması aşağıda tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Kuruluşu 

2011 TKYD ve SKD Entegre Raporlama Çalışma Grubunu kurdu. 

2013 
Garanti Bankası ve Çimsa IIRCBusiness Network’e üye olan 

ilk Türk şirketler oldu. 

2015 TKYD, IIRC’nin Türkiye iletişim noktası oldu. 

2015 
TÜSİAD ilk Türkçe rehberi hazırladı. ERTA kuruluş 

çalışmaları başladı. 

2016 ERTA Kuruldu. 

Kaynak: http://entegreraporlamatr.org/tr/images/pdf/ERTA_Tanitim_Sunumu.pdf, 

01.10.2018 

Entegre Raporlama Sisteminin Şirketlere Sağlayacağı Faydalar 

Bütünleşik veya Entegre raporlama ile mevcut raporlara 

yansıtılmayan fikri mülkiyet hakları, marka değeri, yetenek yönetimi ve 

sürdürülebilirlik yönetimi gibi maddi olmayan etkenler de çıkar 

gruplarının bilgisine sunulmaktadır (Topçu ve Korkmaz, 2015: 7). Böylelikle 

yatırımcılar doğru kararlara yönlendirilirken, kaynakların etkili, etkin ve 

verimli kullanılması sağlanmakta ve maliyetlerde en aza 

indirgenmektedir (TKYD, 2013, Akt: Topçu ve Korkmaz, 2015: 7). 

Hopwood, Unerman ve Fries (2010:82) tarafından 2010 yılında 

pilot olarak seçilen bazı işletmelerle yapılan bir anket çalışması 

sonucunda entegre raporlamanın aşağıdaki faydaları sağladığı 

gözlenmiştir (Topçu ve Korkmaz, 2015: 8). 

 Birbiri ile bağlantılı olarak hazırlanan sürdürebilirlik ve finansal 

analizler tasarruf edilebilecek alanların tespit edilmesine 

yardımcı olmaktadır. 

http://entegreraporlamatr.org/tr/hakkimizda/biz-kimiz.aspx
http://entegreraporlamatr.org/tr/images/pdf/ERTA_Tanitim_Sunumu.pdf
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 İşletme içerisinde yönetim kademesinde ve işletme dışındaki 

yatırımcılar ve tedarikçilerde işletmenin faaliyetlerinin 

sürdürülmesi konusundaki farkındalık artmıştır. 

 Bütünleşik hazırlanan raporlar işletmenin farklı birimleri 

arasındaki işbirliğini artırıcı rol oynamıştır. 

 İşletme performansı ve sürdürebilirliği konusunda hazırlanan 

raporlarda ortak bir dilin kullanılması alınan kararlarda bu 

konuların daha çok dikkate alınmasını sağlamıştır. 

 Yatırımcı ve paydaşların işletme faaliyetlerine ilişkin sorularında 

önemli ölçüde azalma gözlenmiştir. 

Bütünleşik veya entegre raporlamanın işletmelere sağlayacağı 

faydaları üç ana başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar işletme içine, 

işletme dışına ve yasal risklerin yönetimine sağlayacağı faydalardır. 

Tablo 3: Entegre Raporlama Sisteminin İşletme İçine Sağlayacağı 

Faydalar 

İşletme İçine Sağlayacağı Faydalar 

 İşletmelerin farklı isimler altında düzenledikleri diğer raporları tek 

bir raporda birleştirmelerini sağlayarak, raporlama maliyetini 

düşürür. 

 Entegre raporlama işletmelere kendi iç süreçlerini güçlendirmede 

ve bilgi kullanıcıları ile iletişimlerini geliştirmede fayda sağlar. 

 İşletme stratejileri etkin bir iç ve dış iletişim ortamı sağlanarak 

toplumun ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulduğu için işletmenin 

itibar riskini azaltır. 

 İşletmelerin doğru kararlar almalarını sağlayarak, sermaye ve diğer 

kaynakların etkin ve verimli kullanımını artırır. 

 Finansal ve finansal olmayan performans arasındaki ilişkinin daha 

iyi anlaşılmasını sağlar. 

 İşletmenin sermaye maliyetini azaltır. 

 İşletmenin riskleri tespit etme ve yönetme kabiliyetini geliştirir. 

 İşletme çalışanlarının, işletmeye olan bağlılıklarının artmasına 

yardımcı olur. 

 Yöneticilerin risk ve fırsatları daha doğru değerlendirmelerini 

sağlayarak karar vermelerine yardımcı olur. 

 Finansal olmayan bilgilerin zamanında ve güvenilir bir şekilde 

üretilmesi için iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlar. 

 Sadece finansal konulara odaklanmayıp, toplum ve çevre gibi 

önemli konuları da dikkate aldığı için şirketin istikrarlı olmasına 

katkı sağlar. 

 İşletmenin daha uygun şartlarla finansman sağlayabilmesine 
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yardımcı olur. 

 İşletmenin marka değerinin artmasına katkı sağlar. 

 İşletme içinde farklı birimler arasındaki işbirliğini ve uyumu 

artırarak şeffaflığı sağlar. 

 İşletmenin hazırlayacağı iç ve dış raporlar arasında tutarlılık sağlar. 

Kaynak: (Kaya, 2015: 123-124): 

Tablo 4: Entegre Raporlama Sisteminin İşletme Dışına Sağlayacağı 

Faydalar 

İşletme Dışına Sağlayacağı Faydalar 

 Ortak bir dil geliştirmeye katkı sağlar. 

 Kurumsal raporlamanın kalitesini artırır. 

 Finansal risklerin yanı sıra toplumsal ve çevresel risklerin de 

değerlendirildiği bir finansman piyasasının oluşmasına katkı sağlar. 

 Hissedarlar ile işletme arasındaki iletişimi artırarak, aralarında 

yüksek seviyede bir güven ortamının oluşmasına yardım eder. 

 Bilgi kullanıcılarının işletmeleri daha kapsamlı değerlendirmelerini 

ve işletmeler hakkında daha doğru kararlar almalarını sağlar. 

 Entegre raporlar kısa ve öz hazırlanacağı için, bilgi kirliliğini 

azaltarak, okumada zamandan tasarruf sağlar. 

Kaynak: (Kaya, 2015: 123-124): 

Tablo 5: Entegre Raporlama Sisteminin Yasal Risklerin Yönetimine 

Sağlayacağı Faydalar 

Yasal Risklerin Yönetimine Sağlayacağı Faydalar 

 Yakın zamanda yasal bir zorunluluk olma ihtimali bulunan bir 

konuda önceden hazırlıklı olunması,   

 Hisse senedi düzenleme otoriteleri tarafından ortaya konulma 

ihtimali olan düzenlemelere çabuk adapte olabilme,  

 Elde edilen tecrübeler sayesinde ileride yapılabilecek yasal 

düzenleme çalışmalarına katılabilme olanağı entegre raporlamanın 

sağlayacağı faydalardan bazıları olarak sıralanabilir  

Kaynak: (Eccles ve Armbrester, 2011: 15, Akt: Akt: Topçu ve Korkmaz, 2015: 9-10),  

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı gibi, bütünleşik veya 

entegre raporlama olarak adlandırdığımız sistem, hem işletme hem de 
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tüm çıkar grupları açısından son derece yararlı bir raporlama türü olarak 

dikkat çekmektedir. 

SONUÇ 

Çıkar grupları açısından geleceğe yönelik doğru tahminlerde 

bulunmak için değerli bir veri kaynağı olarak görev yapan bütünleşik 

veya entegre raporlama sistemi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini 

benimsemekte ve bu doğrultuda hem finansal hem de finansal olmayan 

verileri kullanarak kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmaya 

çalışmaktadır. Bütünleşik bilgiler anlamlandırılmakta ve çıkar gruplarına 

doğru zamanda gerçeğe uygun bir şekilde sunulmaktadır. Bütünleşik veya 

entegre raporlamanın tam anlamıyla uygulanması sonucunda hem işletme 

hem de çıkar grupları geleceğe yönelik tahminlerinde daha doğru 

sonuçlar alabilmektedir. Sonuç olarak Bütünleşik ve Entegre Raporlama 

işletme ve çıkar gruplarına; 

 Tüm paydaşların hedef birliği içerisinde olmasını ve değer 

zincirinin etkin çalışmasını tetiklemektedir 

 İşletmenin birliktelik potansiyelini ortaya koymaktadır 

 İşletmelerin kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır 

 Kaynakların önceliklerle kullanımını destekler 

 Risk yönetimini desteklemektedir 

 İşletmenin çok yönlü gelişimine katkı sağlamaktadır 

Bugün birçok ülkede bütünleşik veya entegre raporlama 

işletmelerin kullanımına sunulmakta ve kullanımlarını özendirici 

teşvikler sunulmaktadır. Gelecekte bütünleşik veya entegre raporlama 

kullanımına yönelimin, dayatmacı bir yaklaşımdan ziyade gönüllülük 

esası ile yaygınlaşacağını düşünmekteyim. Bütünleşik veya entegre 

raporlama kavramı yeni bir kavramdır. Bu kavramın işletmeler tarafından 

benimsenmesi ve sonrasında uygulanmaya konulması sunulacak 

bütünleşik veya entegre verilerin kalitesini artıracaktır.  

Bütünleşik veya entegre raporlamaya ilişkin henüz genel kabul 

görmüş bir formatın olmamasından dolayı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 

yayımladığı King III raporu ve IIRC’nin yayımladığı Entegre Raporlama 

Çerçevesi entegre raporlamaya başlayacak işletmelere yön vermektedir. 

Bütünleşik veya entegre raporlamaya ilişkin ortak bir formatın olmaması 

sonucunda sunulacak verilerin karşılaştırılabilir olmayacaktır. 
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SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ VE İŞLETME BÖLÜMÜ 

ÖĞRENCİLERİNİN EKONOMİ OKURYAZARLIĞI 

ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA HACI BAYRAM 

VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 

 

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT1, G.Gülcan ŞEREMET2, Rabiya 

ALTUNAY3 

 

 

1. Giriş 

Ekonomi en temel anlamıyla, “kıt kaynaklarla, sonsuz insan 

ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için malların üretim ve değişimini 

inceleyen bir bilim” olarak tanımlanabilir 

(http://www.sakarya.edu.tr/sites/eryuzlu.sakarya.edu.tr/file/DERS_NOT

U-1.pdf). İnsan ihtiyaçları sonsuz olup, bu ihtiyaçlar için gerekli olan 

kaynaklar ise sınırlıdır. Sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynak arasındaki 

dengeyi kuran bilim dalına ekonomi denir 

(https://slideplayer.biz.tr/slide/2939790/. ). Ekonomi bilimi, insanları, 

sınırsız ihtiyaçlar karşısında sınırlı kaynak ve alanlardan en etkin biçimde 

yararlandırmaya çalışır. 

Ekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini 

yorumlayabilme yeteneği ekonomi okuryazarlığı olarak tanımlanabilir 

(Dilek vd., 2016: 1865). Symmes ve Gilliard (1981) ekonomi 

okuryazarlığını; “sınırlı sayıda bulunan kaynakları kullanırken karar 

verme sürecinde muhakeme yapabilme yeteneği” şeklinde tanımlamıştır 

(Akhan,  2013,: 4). Ekonomi okuryazarlığı; “bireylerin para, enflasyon, 

faiz oranı, kredi gibi konular hakkında bilgi sahibi olması, tüm bu 

bilgileri yaşamında uygulama becerisi ve ekonomik faaliyetlerin 

sonuçlarının yaratacağı etkinin farkında olması durumudur” (Şantaş ve 

Demirgil, 2015, 47). 

Ekonomi yaşamın her alanındadır. Reklam, emtia ticareti, nakit 

akışı, işsizlik rakamları veya hayat sigortası planları, bunların hepsi temel 

ekonomik meselelerin yansımalarıdır (Kotte ve Witt, 1995). Günümüz 

şartlarında hızla değişen ekonomik koşullar, bireylerin doğru kararlar 
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vermesini zorunlu kılmakta ve ekonomi okuryazarlığına olan ihtiyacı 

artırmaktadır (Şantaş ve Demirgil, 2015:46). Tüketicilerin ve üreticilerin 

davranışları, dünyadaki gelişmelere uygun olarak karmaşık ve birbirine 

bağımlı hale gelmiştir. Bu durum, ekonomik bilginin önemini arttırarak, 

bireyler ve toplumların kendilerini bu gelişime adapte etmelerini gittikçe 

daha önemli hale getirmiştir. Ekonomi okuryazarlığı sadece belirli sosyal 

gruplar için değil, tüm bireyler için büyük önem taşımaktadır (Yayar ve 

Eker Karaca, 2017). Ayrıca ekonomi dünya ticaretini, ulusal bütçeleri ve 

herkesi çeşitli şekiller de etkilemektedir (Kotte ve Witt, 1995). Bireylerin; 

ekonomik karar verme becerisinin gelişmesi, bu alanda sorumluluk 

kazanılması için ekonominin ilkelerini, günlük yaşamdaki yerini, işlevini 

çok iyi bilmeleri gerekir (Murphy ve Walsh, 1989, s.6,7) (Girolamoa vd., 

2015). 

Küreselleşme ile beraber finansal piyasaların gelişmesi, ekonomik 

yapının daha karmaşık hal alması ekonomi okuryazarlığının önemli hale 

gelmesini sağlamıştır. Ekonomi okuryazarlığının yeterli düzeyde 

olmaması neden ile alınabilecek yanlış finansal kararlar hem bireyi hem 

de toplum refahını olumsuz etkileyebilecektir (Dilek vd., 2016 ). 

Literatüre bakıldığında, ekonomi okuryazarlığı ve finansal 

okuryazarlık kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı görülmüş olsa 

da, ekonomi biliminin daha geniş bir kavram olduğu ve ekonomi 

biliminin finansal ekonomiyi de kapsadığı kabul edilen bir gerçektir.  

Finansal okuryazarlık; bireylerin finansal konularda bilinçli davranarak, 

temel düzeyde finansal kavramlara, araçlara ve konulara ilişkin bilgi 

sahibi olmalarıdır. Ekonomi okuryazarlığı ise bireylerin; mikro düzeyde 

işletmelerin üretim ve pazarlama yönetim süreçlerinde, makro düzeyde de 

devletin politika ve mevzuat belirleme ve gözden geçirme süreçlerinde 

gereksinim duydukları bilgiyi edinme, değerlendirme ve yaşamlarına 

aktarma becerilerini ele aldığından finansal okuryazarlıktan daha geniş 

bir kavramdır (Gerek ve Kurt, 2011).  

Ekonomi eğitimine ilköğretim dönemlerinde başlamak 

gerekmektedir. İlköğretim döneminde ekonomi eğitimine başlanmasının 

amacı; iyi, etkili, sorumlu vatandaşlar yetiştirmektir. Genç bireylerin 

ekonomi konularına yönelik görüşleri üzerine çalışan Ingles ve O’Brien 

(1985), ekonomi öğrenimi almış öğrencilerin, ülkelerinin ekonomik 

sistemin de daha fazla destekçi olduklarını, iş hayatına yönelik daha 

büyük bir güven içinde olduklarını ve ekonomi ile başa çıkmada büyük 

bir kişisel verimlilik hissettiklerini ortaya koymuşlardır (Aktaran: Akhan, 

2013:3). Ekonomi eğitimi, genç insanlara temel konular hakkında 

düşünmenin, kişisel ve sosyal kararlar almanın işlevsel bir yolunu sağlar. 

Temel ekonomi kavramlarının ve ilkelerinin farkında olunarak 

uygulanması, genç insanlara bu karar alma süreçlerinde yardım eder. 
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Ekonomi eğitiminin amacı, becerikli ve katılımcı vatandaşlar olmak için 

gerekli olan düşünme becerilerini ve ekonomi bilgilerini geliştirmektir 

(Schug, 1985) (Aktaran: Hayta ve Akhan, 2014:207). 

Bu çalışmada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin sağlık 

yönetimi bölümü ve işletme bölümü öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık 

düzeyinin tesit edilmesi ve alanda literatüre katkı sağlamak amacıyla 

yapılmıştır. 

2. Literatür Taraması 

Literatürde özellikle son yıllarda ekonomi okuryazarlığı ile ilgili 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar aşağıda verilmiştir. 

Lusardi (2008) yaptığı çalışmada ekonomi bilgisinin özellikle 

kadınlarda, Afrikalı-Amerikalılarda, İspanyollarda ve eğitim düzeyi 

düşük olan toplumlarda, düşük olduğunu göstermiştir. Yine bu çalışmada 

birçok kişinin basit-bileşik faiz, nominal ve reel değerler arasındaki fark 

ve risk çeşitlendirmesi gibi basit ekonomik hesaplamalar yapamadığı, 

temel finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmadığı sonucuna 

varılmıştır.  

Lavoie ve Gill (2009) çalışmalarında ekonomi okuryazarlığında en 

önemli faktörün öğretmen kalitesi olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Süntar (2010) ilköğretim ikinci kademe öğrencileri ile yaptığı 

çalışmada, ekonomi okuryazarlığı ile sosyoekonomik durum ve cinsiyet 

değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öğrencilerin 

ekonomi okuryazarlıklarının aktif öğrenme yöntemleriyle önemli bir 

ölçüde ve klasik yöntemlere göre daha kalıcı olarak geliştirmenin 

mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. 

Wood ve Doyle (2010), yedi büyük şirketin 1001 çalışanı ile 

ekonomi okuryazarlığı üzerine yaptıkları çalışmada, ekonomi 

okuryazarlığı ile cinsiyet ve gelir artışı arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermişler ve ekonomi okuryazarlığını arttırmak için üniversitelerde 

ekonomi dersi verilmesinin gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Remund (2010) çalışmalarında ekonomi okuryazarlığını, bireyin 

parayı yönetme yeteneği olarak tanımlamış ve ekonomi okuryazarlığını; 

kavramsal bilgi, ekonomik kavramlar üzerine iletişim becerileri, 

ekonomik yönetim için bireysel beceriler, mantıksal ekonomik kararlar 

verme ve geleceğe yönelik finansal planlama becerileri gibi kategorilere 

ayırmıştır. 

Gerek ve Kurt (2011) çalışmalarında, ekonomik okuryazarlığı 

NCREL ölçeğindeki maddelerin geçerlik ve güvenilirlik çalışmasında 34 

maddeye faktör analizi uygulamış ve dört alt boyutta bir yapı 
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oluşturmuşlardır. Bunlar; ekonomik bilgi, ekonomik akılcılık, sosyal 

ekonomik düşünceler ve bireysel ekonomi planlaması. 

Butters (2011), ekonomi okuryazarlığının öğrencilerin başarısı 

üzerindeki etkisini araştıran çalışmasında; öğrenci özellikleri (yaş, 

cinsiyet, sınıf, gelir durumu gibi) ile ekonomi okuryazarlılığı arasındaki 

ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin ekonomi okuryazarlık 

düzeyi ile cinsiyetleri ve okudukları bölüm arasında anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir. 

Oanea ve Dornean (2012), Romanya'da ekonomi ve işletme 

fakülteleri finans bölümünde okuyan 200'den fazla yüksek lisans 

öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada erkek öğrencilerin, kız 

öğrencilerden daha yüksek bir ekonomi okuryazarlık düzeyine sahip 

oldukları sonucuna varmışlardır. Yaptıkları çalışmada bireylerin ekonomi 

okuryazarlığının sadece bireyi değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de 

etkilediğini, toplumda bütün bireylerin, eğitimin her aşamasında yeterli 

düzeyde ekonomik bilgiye sahip olmaları gerektiğini ortaya koymuştur. 

Merwe (2012) Güney Afrika'daki küçük ölçekli üreticilerin 

ekonomik okuryazarlık ve kaynak kullanım verimliliği arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmasında; üreticilerin/çiftçilerin okuryazarlık düzeyi 

arttıkça kaynaklarının etkin kullanımının da arttığını göstermiştir.  

Yasmin ve arkadaşlarının (2014) Pakistan’ın Pencap eyaletinde 

üniversite düzeyinde iktisadi okuryazarlığın belirleyicilerini tespit etmek 

amacıyla yaptıkları çalışmada harcamalar, yaş, cinsiyet ve öğrencilerin 

eğitim düzeyinin ekonomik okuryazarlıkla pozitif ve anlamlı düzeyde 

ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır.  

Burke ve Manz’in (2014) çalışması, ekonomi ve finansal 

okuryazarlık düzeyi ile ilgili davranışlar arasında güçlü bir bağ olduğunu 

ortaya koymuştur. Yine bu çalışmada ekonomi okuryazarlık düzeyi, 

cinsiyet, ırk, eğitim düzeyi ve ekonomi dersi almış olmak gibi faktörlerle 

ilişkilendirilememiştir.  

Akhan (2015) çalışmasında, öğretmenlerin ekonomik bilgilerinin 

öğrencilerin performansına doğrudan etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

öğretmenlerin ekonomi bilgisini sağlamanın yanı sıra, öğrencilere bu 

bilgiyi nasıl uygulamaya koyacaklarını ve ekonomik temelli kararlar alma 

yeteneklerinin geliştirilmesine nasıl katkıda bulunacaklarını göstermeleri 

gerektiği vurgulanmıştır. 

Şantaş ve Demirgil’in (2015) bir devlet üniversitesinin iktisadi ve 

idari bilimler fakültesinde iktisat, kamu yönetimi, maliye, çalışma 

ekonomisi ve işletme bölümlerinde öğrenim gören birinci ve dördüncü 

sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmada ekonomi okuryazarlığı düzeyinin 

yaş, cinsiyet, eğitim görülen sınıf gibi çeşitli özelliklerine göre 
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farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ekonomi ve finansal 

gelişmeleri takip etme sıklığının 4. sınıflarda, beş ve üzerinde ekonomi 

dersi alanlarda ve erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Kahya ve İmamoğlu (2015), ekonomi okuryazarlığı ve girişimcilik 

niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Bayburt Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmada 

ekonomi okuryazarlığın artması ile girişimciliğin niyeti arttığında paralel 

bir ilişki olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada üniversite 

öğrencilerinin ekonomi okuryazarlığı orta düzeyde bulunmuştur.  

Serin ve arkadaşlarının (2016), Kahramanmaraş ilindeki orman 

ürünleri endüstriyel yöneticilerinin ekonomi okuryazarlık seviyelerini 

inceledikleri çalışmalarında, ekonomi okuryazarlık seviyesi arttıkça, 

sınırlı finansal kaynaklarla çok daha fazla gelir elde etme becerisini 

ortaya koymuşlardır. 

Ünal ve arkadaşlarının 2016 yılında, Dumlupınar Tavşanlı Meslek 

Yüksekokulunda, bireylerin ekonomi okuryazarlığı ile kredi kartının 

rasyonel kullanımı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalarında; ekonomi 

okuryazarlığı yüksek olan bireylerin kredi kartını rasyonel kullanım 

oranını yüksek bulunmuşlardır (Ünal vd., 2016). 

Dilek ve arkadaşlarının (2016) Kastamonu Üniversitesi fakülteler 

ve meslek yüksekokullarında okuyan 428 öğrenci ile yaptıkları 

çalışmada; öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı yeterli bulunmuştur. 

Yayar ve Eker’in (2017) kamu görevlilerinin ekonomi okuryazarlık 

düzeyini belirlemeye yönelik çalışmalarında, ekonomik okuryazarlık alt 

boyutlarına ilişkin ortalamaların cinsiyete, yaşa, mesleğe ve gelire bağlı 

olarak değiştiği ve kamu görevlilerinin ekonomik okuryazarlık düzeyinin 

yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

3. Araştırma 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışma, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi bölümü 

lisans öğrencileri ile işletme bölümü lisans öğrencilerinin ekonomi 

okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Bu 

doğrultuda ekonomi okuryazarlığının; ekonomi derslerinin farklı 

yoğunlukta verildiği sağlık yönetimi ve işletme bölümü bazında, cinsiyet 

bazında ve sınıf bazında değişip değişmediğini ortaya koymak da 

çalışmanın alt amacını oluşturmaktadır.  Ayrıca bu çalışmanın ekonomik 

okuryazarlık düzeyleri belirlenmesi ile ilgili yapılacak olan diğer 

çalışmalara da ışık tutacak olması çalışmanın önemini artırmaktadır. 
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3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Sağlık Yönetimi 

bölümü lisans öğrencileri ile İşletme bölümü lisans öğrencileri 

oluşturmaktadır. Evrendeki toplam öğrenci sayısı 1.763 kişidir (1.321 

İşletme bölümü öğrencisi, 442 Sağlık Yönetimi bölümü öğrencisi olmak 

üzere). Çalışmanın örneklemi aşağıda belirtilen formül ile hesaplanmıştır 

Çalışmanın örneklemi aşağıda belirtilen formül ile hesaplanmıştır 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016: 96):  

 

N: İncelenen olayda evren büyüklüğü 

n0: İncelemeye alınacak örneklem büyüklüğü  

p: Olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 

q: Olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 

t: Belirlenmiş anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan 

teorik değer  

d: İncelenen olayın evren tahini için standart sapma miktarıdır. 

İlgili değerler formülde yerine konduğunda %95 güven aralığında 

Sağlık Yönetimi bölümü lisans öğrencileri için 206 kişiye ulaşılması 

yeterli bulunmuştur. Evreni daha iyi temsil etmesi adına çalışmada 230 

kişiye ulaşılmıştır. Araştırmada İşletme bölümü lisans öğrencileri için ise 

bu değer 316 kişidir. İşletme bölümü için evreni temsil etmesi adına 426 

kişiye ulaşılabilmiştir. Çalışmanın evreni 1.763 kişiden oluşmakta olup 

formülde ilgili değerler yerine konduğunda 426 katılımcıya ulaşılması 

yeterli iken, toplamda 656 öğrenciye ulaşılmıştır. Çalışma da basit 

rastgele örneklem yöntemi kullanılmış olup, anket çalışması gönüllülük 

esası ile uygulanmıştır. Çalışmanın evren ve örneklemi Tablo 1’de 

sunulmuştur. 
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Tablo 2: Öğrenci Sayıları 

Bölüm/

Sınıf 

Sağlık 

Yönetimi 

İşletme 

Türkçe 
%30 

İngilizce 

%100 

İngilizce 

İkinci 

Öğretim 

Sınıf N n N n N n N n N n 

1. 114 61 205 47 - - 46 28 - - 

2. 111 52 196 118 4 3 30 13 - - 

3. 114 60 201 50 135 38 - - - - 

4. 122 57 - - 330 82 - - 174 47 

Toplam 442 230 602 215 469 123 76 41 174 47 

3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları   

Zaman ve maliyet unsurları dikkate alındığında çalışma Ankara 

Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesinde yer alan sağlık yönetimi 

bölümü ve işletme bölümü (İkinci öğretim, %100 Türkçe, %30 İngilizce, 

%100 İngilizce) lisans öğrencilerini kapsamaktadır.  

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi amacı ile hazırlanan anket iki 

bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemek amacıyla çeşitli sorular sorulmuştur. İkinci 

bölümde ise katılımcıların ekonomik okuryazarlık düzeylerini belirlemek 

amacı ile Gerek ve Kurt (2011) tarafından geliştirilmiş güvenilirliği ve 

geçerliliği daha önce saptanmış ekonomik okuryazarlık ölçeği 

kullanılmıştır. Anket çalışmasının bu bölümünde ifadeler 1 “Kesinlikle 

Katılmıyorum”, 2 “Katılmıyorum”, 3 “Kararsızım”, 4 “Katılıyorum”, 5 

“Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.  

Çalışma ile ilgili hipotez testlerinin yapılmasından önce ekonomik 

okuryazarlık ölçeğinde yer alan ifadelere ait  faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir.  Faktör analizi sonucunda dört faktörlü bir yapıya 

ulaşılmış ve sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Ekonomik Okuryazarlık İfadelerine İlişkin Faktör 

Analizi Sonuçları 

İfade 

No 
İfadeler 

Faktör Yükü 

1 Döviz fiyatlarındaki değişimin ihracat ve ithalat üzerindeki etkilerini 

yorumlayabilirim. 
,690 

2 IMF politikalarının ekonomi üzerindeki etkisini tartışabilirim. ,738 

3 Menkul kıymetler borsasındaki gelişmelerin ekonomiye etkisini 

anlayabilirim. 
,744 

4 Uluslararası ekonomik kaynakların piyasaya etkisini anlayabilirim. ,660 

5 Ulusal finansal kaynakların ekonomiye etkisini anlayabilirim. ,689 

6 Enflasyon oranlarındaki değişmenin ne ifade ettiğini anlayabilirim. ,621 

7 Dış ekonomik gelişmelerin ülke ekonomisine yansımalarını 

yorumlayabilirim. 
,623 

8 Faiz oranlarının piyasaya etkisini anlayabilirim. ,643 

9 Ekonomik politikaların fayda ve maliyetlerini değerlendirebilirim. ,588 

10 Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin (KOBİ) ekonomik rollerini 

anlayabilirim. 
,535 

11 Döviz ve altın fiyatlarında meydana gelen değişmenin nedenlerini 

yorumlayabilirim. 
,619 

12 Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının ekonomik rollerini 

tanımlayabilirim. 
,519 

13 Gelir dağılımı-ekonomi ilişkisini anlayabilirim. ,611 

14 Ekonomik tercihlerimin fayda ve maliyetlerini karşılaştırabilirim. ,627 

15 Parasal kaynaklarımı değerlendirerek akılcı (rasyonel) tercihler 
yapabilirim. 

,690 

16 Sunulan hizmetleri ekonomik açıdan değerlendirebilirim. ,726 

17 Kar ve maliyetler arasındaki farkı anlayabilirim. ,735 

18 Genel tüketim harcamalarımı gelirime göre düzenleyebilirim. ,642 

19 Bireylerin davranışlarını etkileyen ekonomik unsurları 

algılayabilirim. 
,691 
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20 Üretici ile tüketici arasındaki etkileşimin fiyatlara nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 
,703 

21 Malın azalmasının ve fazlalaşmasının piyasa fiyatlarına etkisini 

yorumlayabilirim. 
,724 

22 Arz-talep dengesizliklerinin fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilirim. ,613 

23 Tüketeceğim ürüne karar verirken fiyat-fayda ilişkisini göz önünde 

bulundururum. 
,679 

24 Rekabetin ekonomik sonuçlarını anlayabilirim. ,661 

25 Reklam harcamalarının ekonomiye katkılarını yorumlayabilirim. ,585 

26 Tercih edeceğim ürüne karar verirken ihtiyacımı göz önünde 
bulundururum. 

,648 

27 Bir malın fiyatı aşırı yükselirse yerine aynı faydayı sağlayan daha 

düşük fiyatlısını alırım. 
,601 

28 Ürün satın alırken marka yerine kalitesine bakarım. ,528 

29 Ürünlerin tüketicilere ulaşım sürecinin fiyatlara nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 
,673 

30 Ekonomik krizlerin işsizlik üzerinde yarattığı etkileri 

yorumlayabilirim. 
,545 

31 Kredi kullanırken gelir-gider dengemi sağlayabilirim. ,603 

32 Kredi kartı kullanırken ödeme gücüme göre harcama yaparım. ,884 

33 Taksitlendirme yaparken gelirimi göz önünde bulundururum. ,829 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO): , 956 

Bartlett's Test of Sphericity  Approx. Chi-Square =15702,447 (sign=,000) 

Çalışmada kullanılan her bir faktör için ayrı ayrı Cronbach's Alpha 

testi yapılmıştır. Uygulanan ankette bütün soruların birbiri ile tutarlılığını, 

ele alınan konuyu ölçmede türdeşliğini ortaya koymak amacı ile 

güvenilirlik analizi için ankette likert ölçeği kullanıldığından dolayı 

‘Cronbach Alpha’ katsayısı hesaplanmıştır. 

Testin sonucunda elde edilen alfa değeri (α) testin homojenliğinin 

göstergesi olarak kabul edilir ve aşağıdaki gibi değerlendirilir (Tavşancıl, 

2006, 29):  

0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir.  

0,40 ≤ α < 0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir.  
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0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.  

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

Tablo 3: Çalışmada Kullanılan Ölçek ve Alt boyutların 

Cronbach Alpha Değeri  

 Madde 

Sayısı 

Cronbach 

Alfa 

Değeri 

Güvenirlik Düzeyi 

Ekonomik 

okuryazarlık 

ölçeği 

33 0, 959  

 

 

Yüksek  Derecede 

Güvenilir 

Ekonomi 

bilgisi 

13 0,930 

Ekonomik 

akılcılık 

9 0,942 

Toplumsal 

ekonomik 

yansımalar 

8 0,910 

Bireysel 

ekonomik 

planlama 

3 0,850 

Anketin güvenilirlik katsayısı 0, 959 olarak bulunmuştur. 

‘Cronbach Alpha’ iç tutarlılık katsayısı ölçeğin oldukça güvenilir 

olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada Shapiro-Wilk Yöntemi ve Kolmogorov Smirnov (K-S) 

yöntemleri, Q-Q grafik yöntemi ve çarpıklık basıklık değerleri 

incelenmiştir. Shapiro-Wilk ve Kolmogorov Smirnov (K-S) test 

istatistiğinde P değeri 0,00 olarak bulunmuş olup α=0,05’ten küçük 

olduğundan normal dağılıma uygun olmadığı düşünülmüştür. Fakat 

çarpıklık ve basıklık değerlerinin (-1,5 ve +1,5) arasında olması ve Q-Q 

grafiklerinin yapısından normal dağılıma uygun olduğu anlaşılmıştır 

(Alpar; 2014:62). Bu sebeple araştırmada hipotezleri test etmek amacı ile 

iki seçenekli ifadelerde t-testi, ikiden fazla seçenekli ifadelerde Anova 

Testi uygulanmıştır.  

3.5. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmada incelenmek istenen hipotezler şunlardır: 
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H1: Cinsiyete göre ekonomik okuryazarlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

H2: Sağlık yönetimi bölümü lisans öğrencileri ile işletme bölümü 

lisans öğrencilerinin ekonomik okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

H3: Öğrencilerin okudukları sınıf ile ekonomik okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

3.6. Araştırmanın Bulguları  

3.6.1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Özellikler 

Katılımcılara ait genel betimsel istatistikler Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

Çalışmada yer alan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin %76’sı 

kadın bireylerden, %24’ü ise erkek bireylerden oluşmaktadır. Bir diğer 

çalışma grubunu oluşturan işletme bölümü öğrencilerinin ise %45’i 

erkek, %55’i ise kadın bireylerden oluşmaktadır (bkz. Tablo 4). Ayrıca 

araştırmaya katılan sağlık yönetimi bölümü öğrencilerinin % 76’sı kadın, 

% 24’ü ise erkek bireylerden, işletme bölümü öğrencilerinin de % 55’i 

kadın, % 45’i ise erkek bireylerden oluşmaktadır.  

 

Tablo 4: Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Özellikler 

B
ö

lü
m

 

C
in

si
y
et

 1
.S

ın
ıf

 

2
.S

ın
ıf

 

3
.S

ın
ıf

 

4
.S

ın
ıf

 

T
o
p
la

m
 

f % f % f %  f %  f  %  

Sağlık 

Yönetimi 

Erkek 14 23 10 19 15 25 16 28 55 24 

Kadın 47 77 42 81 45 75 41 72 175 76 

İşletme 

Erkek 33 44 51 38 43 49 64 50 191 45 

Kadın 42 56 83 62 45 51 65 50 235 55 
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3.6.2. Katılımcıların Ekonomi Okuryazarlık Düzeylerine 

Yönelik Elde Edilen Betimsel İstatistikler 

Öğrencilerin ekonomi okuryazarlık düzeyi ile ilgili ifadelere ne 

ölçüde katıldıklarına ilişkin olarak, frekans, ortalama skoru ve standart 

sapma değerleri Tablo 5’te yer almaktadır. Raporlamanın ortaya 

konulmasında ortalama değer aralıkları ise şu şekilde sınıflandırılmıştır: 

1,00-1,80 aralığında çok düşük; 

1,81-2,60 aralığında düşük; 

2,61-3,40 aralığında orta; 

3,41-4,20 aralığında yüksek ve 

4,21-5,00 aralığında çok yüksek düzeyli (Ajiwibawani ve diğ. 

2017: 445). 

 

Tablo 5: Ekonomik Okuryazarlık Ölçeği Frekans Tablosu 

İfadeler 

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru

m
 

K
a

ra
rs

ız
ım

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

K
es

in
li

k
le

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

Ort 
S

S 

Döviz 

fiyatlarındaki 

değişimin ihracat 

ve ithalat 

üzerindeki 

etkilerini 

yorumlayabilirim 

n 24 84 166 307 75 

3,495 ,977 

% 3,7 12,8 25,3 46,8 11,4 

IMF 

politikalarının 

ekonomi 

üzerindeki 

etkisini 

tartışabilirim. 

n 34 120 260 195 47 

3,154 ,975 

% 5,2 18,3 39,6 29,7 7,2 

Menkul kıymetler 

borsasındaki 

gelişmelerin 

ekonomiye 

n 33 109 237 228 49 

3,230 ,980 

% 5 16,6 36,1 34,8 7,5 
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etkisini 

anlayabilirim. 

Uluslararası 

ekonomik 

kaynakların 

piyasaya etkisini 

anlayabilirim. 

n 26 79 192 313 46 

3,418 ,929 

% 4 12 29,3 47,7 7,0 

Ulusal finansal 

kaynakların 

ekonomiye 

etkisini 

anlayabilirim. 

n 24 65 185 334 48 

3,483 ,908 

% 3,7 9,9 28,2 50,9 7,3 

Enflasyon 

oranlarındaki 

değişmenin ne 

ifade ettiğini 

anlayabilirim. 

n 22 59 121 339 115 

3,710 ,969 

% 3,4 9 18,4 51,7 17,5 

Dış ekonomik 

gelişmelerin ülke 

ekonomisine 

yansımalarını 

yorumlayabilirim 

n 20 54 152 327 103 

3,669 ,940 

% 3 10,4 20,3 53,7 12,7 

Faiz oranlarının 

piyasaya etkisini 

anlayabilirim. 

n 20 68 133 352 83 

3,625 ,937 

% 3 10,4 20,3 53,7 12,7 

Ekonomik 

politikaların 

fayda ve 

maliyetlerini   

değerlendirebili-

rim. 

n 18 69 232 281 56 

3,439 ,890 

% 2,7 10,5 35,4 42,8 8,5 

Küçük, orta ve 

büyük ölçekli 

işletmelerin 

(KOBİ) 

ekonomik 

rollerini 

anlayabilirim. 

n 15 93 192 288 68 

3,459 ,936 

% 2,3 14,2 29,3 43,9 10,4 

Döviz ve altın n 19 77 181 298 81 3,526 ,951 
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fiyatlarında 

meydana gelen 

değişmenin 

nedenlerini 

yorumlayabilirim 

%

% 
2,9 11,7 27,6 45,4 12,3 

Kamu, özel ve 

sivil toplum 

kuruluşlarının 

ekonomik 

rollerini 

tanımlayabilirim. 

n 23 72 194 315 52 

3,459 ,915 

% 3,5 11 29,6 48 7,9 

Gelir dağılımı-

ekonomi ilişkisini 

anlayabilirim. 

n 10 73 163 325 85 

3,613 ,900 

% 1,5 11,1 24,8 49,5 13 

Ekonomik 

tercihlerimin 

fayda ve 

maliyetlerini 

karşılaştırabilirim

. 

n 16 53 155 315 117 

3,707 ,334 

% 2,4 8,1 23,6 48 17,8 

Parasal 

kaynaklarımı 

değerlendirerek 

akılcı (rasyonel) 

tercihler 

yapabilirim. 

n 7 68 135 318 128 

3,750 ,922 

% 1,1 10,4 20,6 48,5 19,5 

Sunulan 

hizmetleri 

ekonomik açıdan 

değerlendirebiliri

m. 

n 11 50 112 360 123 

3,814 ,883 

% 1,7 7,6 17,1 54,9 18,8 

Kar ve maliyetler 

arasındaki farkı 

anlayabilirim 

n 12 53 103 334 154 

3,861 ,928 

% 1,8 8,1 15,7 50,9 23,5 

Genel tüketim 

harcamalarımı 

gelirime göre 

düzenleyebilirim 

n 13 57 102 327 157 

3,851 ,948 

% 2 8,7 15,5 49,8 23,9 

Bireylerin n 16 47 118 337 138 3,814 ,929 
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davranışlarını 

etkileyen 

ekonomik 

unsurları 

algılayabilirim. 

% 2,4 7,2 18 51,4 21 

Üretici ile tüketici 

arasındaki 

etkileşimin 

fiyatlara nasıl 

yansıdığını 

anlayabilirim. 

n 11 50 143 303 149 

3,806 ,929 

% 1,7 7,6 21,8 46,2 22,7 

Malın 

azalmasının ve 

fazlalaşmasının 

piyasa fiyatlarına 

etkisini 

yorumlayabilirim 

n 14 54 119 317 152 

3,822 ,950 

% 2,1 8,2 18,1 48,3 23,2 

Arz-talep 

dengesizliklerinin 

fiyatlara nasıl 

yansıdığını 

anlayabilirim. 

n 13 45 111 327 160 

3,878 ,923 

% 2 6,9 16,9 49,8 24,4 

Tüketeceğim 

ürüne karar 

verirken fiyat-

fayda ilişkisini 

göz önünde 

bulundururum. 

n 15 44 107 316 174 

3,899 ,945 

% 2,3 6,7 16,3 48,2 26,5 

Rekabetin 

ekonomik 

sonuçlarını 

anlayabilirim. 

n 12 42 133 335 134 

3,819 ,892 

% 1,8 6,4 20,3 51,1 20,4 

Reklam 

harcamalarının 

ekonomiye 

katkılarını 

yorumlayabilirim 

n 3 55 148 304 146 

4,003 ,919 

% ,5 8,4 22,6 46,3 22,3 

Tercih edeceğim 

ürüne karar 

verirken 

ihtiyacımı göz 

n 10 39 99 299 209 

4,003 ,947 

% 1,5 5,9 15,1 45,6 31,9 
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önünde 

bulundururum. 

Bir malın fiyatı 

aşırı yükselirse 

yerine aynı 

faydayı sağlayan 

daha düşük 

fiyatlısını alırım. 

n 14 31 116 273 222 

3,883 ,979 

% 2,1 4,7 17,7 41,6 33,8 

Ürün satın alırken 

marka yerine 

kalitesine 

bakarım. 

n 11 52 135 263 195 

3,930 ,858 

% 1,7 7,9 20,6 40,1 29,7 

Ürünlerin 

tüketicilere 

ulaşım sürecinin 

fiyatlara nasıl 

yansıdığını 

anlayabilirim. 

n 3 41 125 317 170 

3,846 ,883 

% 0,5 6,3 19,1 48,3 25,9 

Ekonomik 

krizlerin işsizlik 

üzerinde yarattığı 

etkileri 

yorumlayabilirim 

n 10 37 143 320 146 

3,614 1,08 

% 1,5 5,6 21,8 48,8 22,3 

Kredi kullanırken 

gelir-gider 

dengemi 

sağlayabilirim. 

n 29 90 114 295 128 

3,680 1,10 

% 4,4 13,7 17,4 45 19,5 

Kredi kartı 

kullanırken 

ödeme gücüme 

göre harcama 

yaparım. 

n 30 87 101 283 155 

3,776 1,09 

% 4,6 13,3 15,4 43,1 23,6 

Taksitlendirme 

yaparken gelirimi 

göz önünde 

bulundururum. 

n 30 72 85 297 172 

3,816 ,889 

% 4,6 11 13 45,3 26,2 
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Tablo 5’e bakıldığında katılımcıların ekonomik okuryazarlık 

düzeylerine ilişkin ifadelerin her birine “orta” ve ”yüksek” düzeyde 

katıldıkları görülmüştür.  

Tablo 5’e bakıldığında öğrencilerin ekonomi okuryazarlık 

düzeylerine ilişkin görüşlerine bakıldığında genel olarak ifadelere 

katıldıkları, bir ifadede ise kararsız kaldıkları görülmektedir.  Kararsız 

kalınan bu ifade “IMF politikalarının ekonomi üzerindeki etkisini 

tartışabilirim” (x= 3,154) ifadesidir. Bu ifade ayrıca ortalaması en düşük 

ifadedir. Katılımcıların bu ifadeye orta derecede katıldıkları söylenebilir. 

Bu ifadeyi en düşük ortalama olarak “menkul kıymetler borsasındaki 

gelişmelerin ekonomiye etkisini anlayabilirim” (x 3,230) ifadesi takip 

etmektedir. Katılımcılar bu ifadeye de orta derecede katılmaktadırlar.   

Katılımcıların bu iki ifade dışındaki bütün ifadelere ise yüksek derecede 

katıldıkları görülmüştür. 

Katılımcıların ekonomik okuryazarlık düzeylerine ilişkin 

ortalamalarına bakıldığında en yüksek ortalamaların; 

“Reklam harcamalarının ekonomiye katkılarını yorumlayabilirim” 

(x=4,003), 

“Tercih edeceğim ürüne karar verirken ihtiyacımı göz önünde 

bulundururum” (x=4,003), 

 “Ürün satın alırken marka yerine kalitesine bakarım” (x=3,930) 

ifadelerine ait olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. Alt Boyutların Ortalama ve Standart 

Sapmaları 

 

E
k

o
n

o
m

i 

B
il

g
is
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E
k

o
n

o
m

ik
 

A
k

ıl
cı
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k

 

T
o

p
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m
sa

l 

E
k

o
n

o
m

ik
 

Y
an

sı
m

al
ar

 

B
ir

ey
se

l 

E
k

o
n

o
m

ik
 

P
la

n
la

m
a 

Ortalama 3,483 3,811 3,89 3,690 

Standart 

Sapma 

,693 ,766 ,716 ,959 

Genel Toplam Ortalama: 3,721 

Standart Sapma: ,783 
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Katılımcıların ekonomi okuryazarlık düzeyleri 3,721’dir. Bu 

doğrultuda katılımcıların ekonomik okuryazarlık düzeylerini ortaya 

koyan boyutlar içerisinde en yüksek düzeyli katılımı “Toplumsal 

ekonomik yansımalar” boyutunda iken, en düşük katılımı “Ekonomi 

bilgisi” boyutunda yer alan ifadeler ile sağladığı ortaya çıkmıştır. 

3.6.3. Hipotezlerin Analizi 

Hipotezlerin test edilmesi amacı ile katılımcıların ekonomik 

okuryazarlık düzeyleri ile demografik özellikler arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla iki seçenekli sorularda t 

Testi, ikiden fazla seçenekli sorularda Anova Testi uygulanmıştır. 

Sonuçların değerlendirilmesinde ise anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

H1: Cinsiyete göre ekonomik okuryazarlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılık vardır. 

Yapılan t testine ilişkin analiz sonucunda bulunan p değeri= 

0,088>0,05 olduğu için; H1 hipotezi reddedilmiştir. Katılımcıların 

cinsiyetlerine göre ekonomi okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı saptanmıştır.  

Tablo 7: Cinsiyet Değişkeni Açısından T-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama t Sig. 

Erkek 246 3,7460 1,706 ,543 

Kadın 410 3,6605 

H2: Sağlık yönetimi bölümü lisans öğrencileri ile işletme bölümü 

lisans öğrencilerinin ekonomik okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı 

bir farklılık vardır. 

Araştırmada H2 hipotezinin t-testi ile sınanması sonucunda bulunan 

p değeri 0,417>0,05 olduğu için; H2 hipotezi reddedilmiştir. 

Katılımcıların okudukları bölümlerine göre ekonomi okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

Tablo 8: Bölüm Değişkeni Açısından t-Testi Sonuçları 

Bölüm N Ortalama t Sig. 

İşletme 426 3,7071 ,813 ,417 

Sağlık 
Yönetimi 

230 3,6657 
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H3: Katılımcıların okudukları sınıf ile ekonomik okuryazarlık 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

Araştırmada H3 hipotezinin Anova ile sınanması sonucunda, 0,05 

anlamlılık düzeyinde sınıf bazında ekonomik okuryazarlık düzeyleri 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p <0,05). 

Katılımcıların ifadelere katılım ortalamalarına bakıldığında, sınıf düzeyi 

arttıkça ifadelere katılım ortalamalarının da arttığı görülmektedir. Oluşan 

bu farklılığın, alınan ekonomi derslerinin ekonomi okuryazarlığı 

açısından bilgi ve bilinç düzeyini artırarak, ekonomi okuryazarlığı 

konusunda bireylere katkı sağladığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Tablo 9: Sınıf Değişkeni Açısından Anova Test Sonuçları 

Sınıf N Ortalama f Sig. 

1.Sınıf 136 3,450 10,166 ,000 

2.Sınıf 186 3,695 

3.Sınıf 148 3,760 

4.Sınıf 186 3,812 

Aşağıda Tablo 9’da sınıflar arasındaki farklılığa bakıldığında 2, 3 

ve 4. sınıflar arasında anlamlı bir fark bulunamasa da H3 hipotezi kısmen 

kabul edilmiştir. Katılımcıların ortalamalarına bakıldığında sınıf arttıkça 

ortalamalarında arttığı görülmekte olup 4.sınıf öğrencilerinin ekonomik 

okuryazarlık düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

farklılığın alınan ekonomi derslerinin yaratmış olduğu farkındalığın, 

bilinç ve bilgi düzeyini artırdığına, ekonomik okuryazarlıkta bireylere 

katkı sağladığı düşünülmektedir. 

4. Tartışma ve Sonuç 

Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi’nin sağlık yönetimi ve 

işletme bölümü öğrencilerinin ekonomi okuryazarlık düzeylerinin tespit 

edilerek, ekonomi okuryazarlık düzeylerinin bazı değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konulması amacıyla yapılan bu 

çalışma ile ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:  

Katılımcıların ekonomik okuryazarlık düzeylerine ilişkin 

ifadelerin her birine “orta” ve “yüksek” düzeyde katıldıkları görülmüştür.  

Katılım ortalamaları 3,721’dir. Bu sonuç Mercan ve arkadaşlarının 

(2012) gerçekleştirdiği çalışma ve  Şantaş ve Demirgil (2015)’in 
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çalışmasında yer alan öğrencilerin ekonomi okuryazarlığı alt boyut puan 

ortalamalarının orta ve yüksek düzeyde olduğu sonucu ile benzer 

sonuçtadır. Ayrıca Dilek ve arkadaşlarının 2016 yılında 428 öğrenci ile 

yaptıkları çalışmanın sonuçları ile de paraleldir. 

Alt boyutlar açısından da; en yüksek düzeyli katılımı “Toplumsal 

ve ekonomik yansımalar” boyutu içerisinde yer alan ifadelerle sağladığı 

(3,89), en düşük katılımı ise “ekonomi bilgisi” boyutu içerisinde yer alan 

ifadelerle sağladığı (3,48)görülmüştür.  

Araştırmada yapılan hipotezlerin 0,05 anlamlılık düzeyinde 

istatistiksel açıdan farklılığının olup olmadığı da tespit edilmiş olup bu 

tespit ikili değişkenler için t- testi ile ikiden fazla değişkenler için anova  

ile gerçekleştirilmiştir. 

Hipotez testlerinin değerlendirilmesi sonucunda; katılımcıların 

ekonomik okuryazarlık düzeylerinin (tüm alt boyutlar dâhil); cinsiyet ve 

bölüm arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, sınıflar arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sınıf düzeyinin artması ile ekonomi 

okuryazarlık düzeyinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Oluşan bu 

farklılığın, alınan ekonomi derslerinin ekonomi okuryazarlığı açısından 

bilgi ve bilinç düzeyini artırarak, ekonomi okuryazarlığı konusunda 

bireylere katkı sağladığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Şantaş ve 

Demirgil’in (2015) bir devlet üniversitesinin iktisadi ve idari bilimler 

fakültesinde 4 yıllık eğitim veren İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, 

Çalışma Ekonomisi ve İşletme bölümlerinde öğrenim gören birinci ve 

dördüncü sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmada ekonomi okuryazarlığı 

düzeyinin yaş, cinsiyet, eğitim görülen sınıf gibi çeşitli özelliklerine göre 

farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ekonomi ve finansal 

gelişmeleri takip etme sıklığının 4. sınıflarda, beş ve üzerinde ekonomi 

dersi alanlarda ve erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Ulusal ve uluslararası çalışmalar bireylerin, yüksek düzeyde 

ekonomi okuryazarlığına sahip olmalarının, bireylerin ekonomik 

tercihlerinde doğru kararlar alabilmelerine ve dolayısıyla sınırlı 

kaynakları etkin bir şekilde kullanmalarına katkı sağladıklarını 

göstermektedir. Eğitim-öğretimin her düzeyinde öğrencilerin ekonomik 

okuryazarlık düzeylerinin yüksek olması, kamu kaynaklarının tüm 

toplumlar için verimli kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle ekonomi okuryazarlık düzeyini arttırmak için; okul 

müfredatlarına daha fazla ekonomi okuryazarlık derslerinin ya da 

konularının dahil edilmesi ve çeşitli kurs ve programların düzenlenmesi 

uygun olacaktır. Bu tür çalışmaların toplumun her kesimini kapsayacak 

şekilde genişletilmesi, sınırlı kaynakların verimli kullanılması açısından 

büyük önem taşımaktadır.  
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Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi ile sınırlı olan bu çalışma, 

farklı hedef kitleler üzerinde de yapılarak, bireylerin ekonomi 

okuryazarlık düzeylerine daha geniş bir açıdan bakılmasının yararlı 

olacağı düşünülmektedir. 
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GÜVEN VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: OECD 

ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ 

 

Hilmi Çoban1 & Fatih Deyneli2 

1. Giriş 

Ekonomik büyümeyi fiziksel sermaye ve beşeri sermaye ile açıklayan 

modellerin ardından, kendini bir üretim faktörü olmayan, ancak 

ekonomik büyümeyi sağlayan fiziksel ve beşeri sermayenin toplumsal 

ağlar yoluyla etkilenebileceğini belirten sosyal sermaye yaklaşımı, son 

yıllarda giderek yoğun biçimde çalışmalara konu olmaktadır. Neo-Klasik 

Büyüme Modeli ve İçsel Büyüme Modellerinden farklı olarak, ekonomik 

büyümenin toplumsal ağları, karşılıklı ilişkileri ifade eden sosyal sermaye 

kavramı ile açıklanmaya çalışılması, birçok farklı ülkede farklı büyüme 

modelleri çerçevesinde incelenmiştir. Sosyal sermaye genellikle güven 

kavramı ile özdeşleştirilmektedir ve kişilerarası ve kurumlar arası 

güvenin oluşturduğu sosyal sermaye artışının, ekonomik büyüme 

üzerindeki etkileri farklı büyüme modelleri çerçevesinde tartışılmıştır. 

Sosyal sermaye ve güvenin ekonomik büyüme üzerindeki doğrudan 

etkilerinin yanı sıra, büyümeyi doğrudan etkilediği varsayılan fiziksel 

yatırımlar, inovasyon gibi değişkenler üzerindeki etkileri de göz önünde 

tutulmakta ve sosyal sermaye ve güvenin ekonomik büyüme üzerinde 

dolaylı etkileri de ele alınmaktadır. Toplumsal ilişkiler ağının güçlü 

olmasının, ekonomideki etkileşim içinde ortaya çıkması muhtemel 

dışsallıkların azaltılmasında etkili olabileceği ve işlem maliyetlerinin 

düşmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmada sosyal sermaye kavramı güven çerçevesinde ele alınmış ve 

33 OECD ülkesi ve 20 Avrupa Birliği ülkesinin 2011-2017 yılları 

arasındaki verileri kullanılarak, güven ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmada hem OECD hem AB 

ülkeleri için güven ve ekonomik büyüme arasında doğru yönlü bir ilişki 

ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular ışığında politika uygulayıcılar 

açısından değerlendirilebilecek öneriler ortaya konulacaktır. 

2. Sosyal Sermaye ve Güven 

Sosyal sermaye kavramı sosyolojik bir kavram olarak kabul edilmekle 

birlikte, birçok düşünür tarafından ekonomik kalkınma ve sosyal 

                                                           
1 Doç. Dr. , Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, 

hilmicoban@gazi.edu.tr 
2 Doç. Dr. , Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü, 

fdeyneli@pau.edu.tr 
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sorunların çözümlenmesinde anahtar kavramlardan birisi olarak kabul 

edilmiştir(Woodhouse, 2006: 83). David Hume, toplumsal uzlaşmanın 

sağlanmasına yönelik olarak, toplumda var olması gereken güçlü ahlak 

duygusuna vurgu yaparken, Edmund Burke, piyasaların işlerliğine 

odaklanmış ve piyasaların işlerliğini ahlaki prensiplerin varlığına ve sivil 

normların gerekliliğine bağlamıştır(Woolcok, 1998:161). Sosyal sermaye 

kavramı ekonomik kalkınma gibi toplumsal düzeyde yaşanan sorunlara 

yönelik çözümler getirirken, daha özelde piyasa mekanizmasının doğru 

bir şekilde işlemesine olanak sağlayan ve toplumun sahip olması gereken 

ahlaki prensiplere vurgu yapan bir kavram olarak da ele alınmaktadır. 

Sosyal sermaye kavramı, ilk kez 1916 yılında L. Judson Hanifan1 

tarafından kullanılmıştır. Hanifan için ekonomik problemlerin çözümünü 

sağlayan temel faktör vatandaşlar arasındaki dayanışma ilişkilerinin 

genişletilmesidir ve sosyal sermaye sürdürülebilir kalkınma ve 

demokrasinin sağlanabilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur(Hanifan, 

1916:130-131). Sosyal sermaye kavramına ilişkin yaptığı çalışmalarla bu 

alanda önemli isimlerden biri Robert D. Putnam’dır. Putnam 

yayımlandığı dönemde büyük yankı uyandıran kitabında sosyal 

sermayeyi bir toplumdaki kurumlar ve firmalar arasındaki ilişkiler ağı 

olarak belirtmiş ve sosyal sermayenin güven, işbirliği gibi toplum 

açısından ortak kabul edilen normların, toplum içinde etkin bir işlev 

kazanmasında yardımcı olduğunu belirtmiştir(Putnam, 2000:19). Hanifan 

ve Putnam tarafından işbirliği, sosyal ağlar ve güven etrafında açıklanan 

sosyal sermaye kavramı, toplumsal sorunların çözümüne ilişkin önemli 

bir destekleyici güç olarak kabul edilmiş ve belirtilen kavramların 

ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi yoğun biçimde tartışılmıştır.  

P. Bourdieu, sosyal sermaye kavramını toplum için bir potansiyel 

kaynak olarak görmüş ve karşılıklı tanışıklık ve kabul ilişkilerini içinde 

barındırdığını belirtmiştir(Bourdieu, 1986:248). Toplumda karşılıklı 

olarak tanışık olma ve devamında karşılıklı olarak kabul davranışlarının 

arkasında güven faktörü yatmaktadır. Toplumda yalnızca tanışık olmanın 

güven kavramını karşılamayacağı açıktır. Güven bu tanışıklığın 

temelinde toplumdaki bireyler, firmalar ve kurumların kendi aralarında ve 

farklı birimler arasındaki kabul davranışlarının da belirleyicisidir ve bu 

sosyal sermaye kavramının temel niteliklerinden birisidir. 

Sosyal sermaye ve güven kavramları farklı bakış açıları ile aynı 

potada birleştirilmiştir. Özellikle Fukuyama (1995) güven kavramına 

sosyal refahın yaratılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması için 

gerekli olan temel motivasyonu sağlayan bir kaynak olarak 

                                                           
1 Bkz. L. J. Hanifan, “The Rural School Community Center”, Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, 1916. 67: 130-138 , L. J. Hanifan, The Community Center, Boston: 

Silver Burdett. 1920. 
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yaklaşmaktadır. İktisatçıların sosyal sermaye ve güven kavramları ile 

ülkelerin ekonomik performansları arsındaki etkileşimi kabul etmeleri, 

söz konusu alandaki çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. Buna 

bağlı olarak çoğu kez, ülkelerin geri kalmışlığı toplumda güvenin 

yokluğuna vurgu yaparak açıklanmış ve koruyucu davranışların 

istismarına ve ortaya çıkan işlem maliyetlerine vurgu yapılmıştır(Arrow, 

1972:357). Güven bireylerin toplumsal kurallara uymasını kolaylaştırır ve 

işlem maliyetlerinin düşmesi ile birlikte ülkede ekonomik büyüme 

hamlesine katkı sağlayacak kurumların oluşmasına katkı sağlar(Clague, 

1993:412). Toplumda ekonomik akışta yer alan aktörler arasındaki 

ilişkiler ağı içinde güveni sağlamaya ve güvenin istismarını önlemeye 

yönelik koruyucu davranışlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

koruyucu davranışlara yönelik en önemli sorun, bu davranışların ortaya 

çıkardığı işlem maliyetleridir. Bunun yanı sıra özellikle zorlayıcı ve 

cezalandırıcı nitelikteki koruyucu davranışların varlığı, toplumda güven 

etrafında oluşması beklenen içsel motivasyonu da kırıcı etkilere sahip 

olabilmektedir. 

Güven, ülkelerde hem fiziksel sermaye, hem de beşeri sermaye 

birikiminin sağlanmasına ve yaratıcılığın gelişmesine yönelik toplumda 

var olan motivasyonu arttırmaya yardımcı olmaktadır(Knack & Keefer, 

1997:1253). Toplumda güven kavramının varlığı, büyümeyi açıklamaya 

yönelik fiziksel ve beşeri sermaye birikiminin arttırılması sürecinde 

toplumda güçlü bir destekleyici olabilmektedir. Bu durumda güven 

kavramı özelinde sosyal sermaye birikiminin arttırılması, fiziksel ve 

beşeri sermaye birikimine de katkı sağlamaktadır. 

Coleman, yükümlülükler ve beklentiler, bilgi kanalları ve sosyal 

normları sosyal sermayenin temel unsurları olarak belirtmiştir. 

Yükümlülükler ve beklentiler esasen güvenilirlik kavramı üzerine 

yoğunlaşmaktadır(Coleman, 1988:100). Şeffaflık, iletişim, katılım ve 

istikrar kavramları, bireyler veya kurumlar arasında güvenin 

sağlanmasında yer alan 4 temel unsuru ifade etmektedir(Gökalp, 

2003:164). Güven ilişkilerinde belirsizliklerin ortadan kaldırılması, 

iletişim kanallarının sürekli açık olması, aktif katılım süreci içinde 

ortaklık davranışlarının gelişmesi ile karar alma süreçlerine bireyin 

kendini dahil hissetmesi güvenin oluşması açısından oldukça önemlidir. 

Tüm bunlardan sonra sağlanan güven, istikrarlı ve tutarlı davranışlara 

ihtiyaç duymaktadır. Kurumlarda güvenin tesis edilebilmesi özellikle 

adalet ve hukuka uygunluk kriterlerine oldukça bağlıdır. Güven 

endekslerinin oluşturulması aşamasında kullanılan soruların temelinde bu 

iki konuya ilişkin algının belirleyici olduğu söylenebilir. 
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3. Güven ve Ekonomik Büyüme 

Sosyal sermaye çoğunlukla güven kavramı ile birlikte kullanılır ve 

güven kavramı etrafında analiz edilir. Sosyal sermayenin kendisi, fiziksel 

ve beşeri sermayeden farklı olarak bir üretim faktörü gibi üretim sürecine 

dahil olmaz, ancak üretim sürecine dahil olan üretim faktörleri arasındaki 

sosyal ağların gelişmesi ile üretim sürecinde artı bir değer oluşturur. 

Büyüme modellerinde bir gereklilik olarak ifade edilen fiziksel ve beşeri 

sermaye birikimi, bir sosyal sermaye olarak güvenin arttırılması ile 

sağlanabilecektir. Sosyal sermaye ve güvenin gerek bölgesel gerekse 

ulusal ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin olarak farklı 

çalışmalar yapılmıştır. 

Whiteley, 1970-1992 yılları arasında 34 ülkelik bir örneklem 

üzerinden sosyal sermaye ve büyüme arasındaki ilişkiyi neo klasik 

büyüme modeli çerçevesinde analiz etmiştir. Çalışmada kişilerarası 

güven olarak tanımlanan sosyal sermayenin, İçsel Büyüme modellerinde 

yer alan beşeri sermaye kadar güçlü bir şekilde ekonomiyi etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır(Whiteley, 2000:46). Musai ve diğerleri, 2008 yılı 

için 76 ülkenin verilerini kullanarak yaptıkları çalışmada, içsel büyüme 

modeli çerçevesinde sosyal sermaye ile büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymaya çalışmıştır. Çalışmada sosyal sermaye ile büyüme arasında 

anlamlı bir ilişki elde edilmiş ve sosyal sermayenin her 15 birimlik 

artışının, ekonomik büyümeyi % 0,28 etkilediği sonucunu elde 

edilmiştir(Musai ve diğerleri, 2011:113). 

Buttrick ve Moran, sosyal sermayenin ekonomik büyümeyi pozitif 

yönde etkilediği iddiasını 1994-200 yıllarındaki verilen yardımı ile Rusya 

açısından açıklamaya çalışmıştır. Ancak Rusya için sosyal sermayenin 

ekonomik büyüme üzerinde bir etkisi olmadığını, sosyal sermayenin 

yokluğunda veya varlığında büyümenin değişmediği sonucunu elde 

etmiştir(2005). 

Beugelsdjk ve Schaik, NUTS1 seviyesinde yer alan 54 Euro bölgesi 

üzerinde yaptıkları çalışmada, güven ve dernek faaliyetleri çerçevesinde, 

sosyal sermaye ile büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş ve sosyal 

sermaye olarak güvenin ekonomik büyümeyi olumlu etkilediği hipotezini 

destekleyici sonuçlara ulaşamamıştır. Bunun temel nedeninin güven 

verilerinin elde edilirken aktif katılım boyutunun eksik kalması olarak 

görmüşlerdir. Çalışmada aktif katılım ile ekonomik büyüme arasında 

doğru yönlü ilişki olduğu belirtilmiştir.(Beugelsdjk ve Schaik, 2005:321). 

Thompson, yenilikçilerin paylaşma ve işbirliği yapma yeteneği ne 

kadar yüksek ise, inovasyon çıktısının ve dolayısıyla ekonomik 

büyümenin o kadar yüksek olacağını belirtmiştir. Paylaşma ve işbirliği 

yapma yeteneğinin ise, güven ve güvene dayalı ağları, yani ekonominin 

sosyal sermaye stoku tarafından belirlendiğini belirtmiştir(Thompson, 
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2018:51). Akçomak ve Weel, 102 Euro bölgesi için 1990-2002 yılları 

arsındaki verileri kullanarak yaptıkları çalışmada, inovasyonun daha 

yüksek ekonomik büyümeyi sağladığı ve sosyal sermayenin inovasyon 

yoluyla ekonomik büyümeyi dolaylı olarak etkilediği sonucunu elde 

etmişlerdir(Akoçomak ve Weel, 2009:555). 

Ahlerup ve diğerleri, kurumsallaşmanın daha düşük olduğu 

bölgelerde, güvenin ekonomik büyümeyi, kurumsallaşmanın daha güçlü 

olduğu ülkelere göre daha fazla etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Örneğin 

Nijerya’da sosyal sermayedeki bir artış büyümeyi 1,8 oranında 

etkilerken, Kanada’da bu oran %0,3 olarak bulunmuştur(Ahlerup ve diğ., 

2009:13). Zak ve Knack, 1970-1992 yılları arasındaki verileri kullanarak 

yaptıkları çalışmada, güvenin yüksek olduğu ülkelerde yatırımların da 

yüksek olduğu ve bunun sonucunda yüksek büyüme oranlarının 

yakalandığı sonucuna ulaşmışlardır(Zak ve Knack, 2001:307). Sosyal 

sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki genellikle güven verileri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Güvenin ekonomik büyümeyi olumlu 

etkilediği hipotezinin çoğu çalışmada kabul edildiği görülmektedir. 

Güvenin ekonomik büyümeyi doğrudan etkilemesinin yanı sıra, 

inovasyon, fiziksel sermaye yatırımları üzerinde de etkide bulunarak, 

ekonomik büyümeyi dolaylı olarak da etkilediği sonuçlar elde edilmiştir. 

4. Yöntem, Model ve Veriler 

Bu çalışmada, güven ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya 

koymak için, zaman serisi ve yatay kesit verilerine göre daha büyük bir 

veri kümesinden yararlanma olanağı vermesinden dolayı panel veri 

analizi kullanılmıştır. Ülkeler arası karşılaştırmalar için de panel veri 

analizi uygun bir yöntem olarak görülmektedir. Çalışmada sabit etkiler 

modeli kullanılmıştır. Hausman testi sonuçları da sabit etkiler modelinin 

daha etkin sonuçlar verdiğini göstermektedir (Baltagi 2008; Hsiao 2003). 

Geleneksel bir panel veri modeli denklem 1’deki gibi gösterilebilir.  

𝑦𝑖𝑡 =∝𝑖+ 𝑋𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝑢𝑖𝑡 

𝑖 = 1, … … … , 𝑁 

𝑡 = 1, … … … , 𝑁 

𝑢𝑖𝑡=𝜇𝑖
+ 𝑣𝑖𝑡 

Modelde i ülke, firma gibi yatay kesit boyutunu gösterirken, t ise 

zaman boyutunu, ∝ ise sabit terimi, 𝑋𝑖𝑡
′  Kx1 ve i kesitinde t zamanında K 

açıklayıcı değişkeninin gözlemini göstermektedir. 𝑣𝑖𝑡 gözlenemeyen 

değişkenleri, 𝜇𝑖 ise hata terimini göstermektedir. Eğim katsayıları bütün 

bireyler için aynı olmakla birlikte, 𝜇𝑖 bireyden bireye değişmektedir. 

Eğim katsayılarında bireysel gözlenemeyen heterojenlik mevcuttur. 
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Bireysel etkiler sabit ya da rassal olabilir (Hsiao 2003). Bu çalışmada 

sabit etkiler modeli kullanılmıştır. 

2011-2017 yılları arasını ve 33 OECD ülkesini kapsayan çalışmada 

kullanılan ekonomik büyüme modeli başta Barro (1996) büyüme modeli 

olmak üzere literatürdeki diğer çalışmalar göz önüne alınarak 

geliştirilmiştir. Çalışmada kullanılan model (1) nolu denklemdeki gibi 

yazılabilir; 

𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒 =∝𝑖+ 𝛽1𝐺𝑆𝑌İ𝐻𝑡−1 + 𝛽2𝑔ü𝑣𝑒𝑛 + 𝛽4𝑒𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 +
𝛽5𝑑𝚤ş 𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑡 + 𝛽6𝑠𝑒𝑟𝑚𝑎𝑦𝑒 + 𝜖   (1) 

Formülde büyüme ekonomik büyümeyi göstermektedir. Modelde 

güveni ölçen endeksler açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Güven 

endeksleri yanında, literatürde yapılan diğer çalışmalar da dikkate 

alınarak GSYİH’nın gecikmeli değeri, enflasyon, dış ticaret ve sermaye 

değişkenleri de modele eklenmiştir (Barro 1996; Knack ve Keefer 1997).  

Yukarıdaki bölümlerde de üzerinde durulduğu gibi, güven ile 

ekonomik büyüme arasında pozitif bir yönlü ilişki beklenmektedir. 

Yapılan çalışmalarda da bu iki değişken arasında pozitif yönlü ilişki 

bulunmuştur (Knack and Keefer 1997; Serritzlew, Sønderskov, and 

Svendsen 2014). 

Enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki negatif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır (Barro 1995). Bu yüzden enflasyon oranı (enflasyon), 

modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Sermaye birikimi, kısa ve 

orta dönemde tasarruflar ve yatırım kararları ve çeşitleri aracılığı ile 

ekonomik büyümeyi etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda, sermaye ile 

kişi başına düşen GSYİH arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Bassanini, 

Scarpetta, and Hemmings 2001; Temple 1999). Ekonomik büyüme ile dış 

ticaret (ihracat/ithalat) arasındaki ilişkiler deneysel olarak hala 

araştırılıyor ise de, bu iki değişken arasında pozitif ilişkinin olduğu genel 

kabul olarak görülmektedir (Ram 1987; Sağlam and Egeli 2018). 

Çalışmada kullanılan güven ile ilgili değişkenler için Dünya Bankası 

Güven Veri Seti kullanılmıştır. Bu veri setinde farklı kurumların yapmış 

olduğu farklı anketlerin güven ile ilgili olan sonuçları yer almaktadır.1 Bu 

çalışmada Gallup Dünya Anketi ve Eurobarometer anketinde yer alan 

hükümete olan güven ile ilgili sorular kullanılmıştır.  

Güven değişkeni olarak kullanılan ilk endeks Gallup Dünya 

Anketinden alınmıştır. Ankette katılımcılara aşağıdaki farklı kurumlar 

için sorulmuştur.; 

                                                           
1 http://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm 
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Ülkede, aşağıdakilerin her birine güvenin var mı, yok mu? Ulusal 

hükümete? 

Bu soruya verilen “Evet” yanıtının cevaplarını OECD Güven Veri 

Setinde yer vermiştir.  

Güven değişkeni olarak kullanılan diğer endeks, Eurobarometer 

anketinde yer alan aşağıdaki sorudur; 

Size belirli kurumlarda ne kadar güvendiğiniz hakkında bir soru 

sormak istiyorum. Aşağıdaki kurumların her biri için lütfen bana 

güvenme eğiliminde olduğunuzu veya olmadığınızı söyleyin? Ulusal 

hükümet 

Bu soru ile ilgili verilen cevaplardan “güven eğilimindeyim” seçeneği 

OECD Güven Veri Setinde güven endeksi olarak yer almıştır.  

Panel veri analizinde bu iki endeks hem OECD ülkeleri için hem de 

Avrupa Birliği ülkeleri için güven değişkeni olarak kullanılacaktır. 

Analizde kullanılan diğer değişkenler Dünya Bankası veri setinden elde 

edilmiştir. Veri setlerinin açıklamaları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 Modelde Kullanılan Değişkenler ve Açıklamaları 

Değişken Adı Açıklama Kaynak 

büyüme Kişi başına düşen 

GSYİH’nın yıllık büyüme 

oranı. 

Dünya Bankası 

GSYİH Kişi başına düşen 

GSYİH’nın gecikmeli 

değerinin logaritmik formu 

Dünya Bankası 

sermaye Brüt sermaye oluşumu (% 

GSYİH) 

Dünya Bankası 

enflasyon Yıllık Enflasyon (%) Dünya Bankası 

dış ticaret Toplam ihracat ve ithalatın 

GSYİH içindeki payı. 

Dünya Bankası 

güven World Gallup Poll ve 

Eurobarometer 

çalışmalarında hükümete 

olan güven ile ilgili olan 

sorular 

OECD Güven 

Veri Seti 

 



[252] 
 

5. Bulgular 

Güven endeksleri ile kişi başına reel GSYİH büyüme arasındaki 

ilişkiyi gösteren modeller Tablo 2’de yer almaktadır. Hausman testi 

sonuçlarında modelin sabit etkiler ile tahmin edilmesinin rassal etkiler 

modeline göre daha etkin olduğu görüldüğü için bulguların yorumlanması 

sabit etkiler modeline göre yapılacaktır. Model I 33 OECD ülkesini, 

Model II 20 Avrupa Birliği ülkesini, Model III ise 18 Avrupa Birliği 

ülkesini kapsamaktadır.1 

Tablo 2 Panel Veri Analizi Bulguları 

 Model I Model II Model III 

GSYİH 
-20.30*** -32.02*** -29.13**  

(4.688) (8.547) (9.256)    

gallup 
0.0697* 0.109**  

(0.0271) (0.0391)  

Euorobarometer 
  0.105*   

  (0.0514)    

ihracat 
0.0937*** 0.125*** 0.137*** 

(0.0248) (0.0333) (0.0368)    

enflasyon 
-0.579*** -0.616** -0.642**  

(0.142) (0.202) (0.221)    

sermaye 
0.649** 0.882** 0.861**  

(0.200) (0.290) (0.320) 

sabit 
520.1*** 812.5*** 733.8**  

(124.5) (223.9) (242.1)    

R2 0.308 0.364 0.339 

Hausman Test 365.22*** 34.91*** 23.57*** 

F 11.12*** 8.60*** 6.87 *** 

N 163 100 90   

                                                           
1 Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, 

İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Letonya, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, 

Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İsveç, İsviçre, Türkiye, 

Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri 
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Notlar: büyüme bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 

Havuzlandırılmış model ve rassal etkiler modeli tahminleri 

raporlanmamıştır. Standart hata parantez içinde gösterilmiştir.  

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.01 anlamlılık düzeylerinde 

istatistiki olarak anlamlıdır.  

Analiz sonuçlarına göre; tüm modellerde kullanılan güven endeksleri 

ile ekonomik büyümeyi istatistik olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler 

bulunmuştur. OECD ülkelerinde güven değişkenin katsayısı (𝛽2 =
0.0697) Avrupa Birliği’ndeki güven endeksinin katsayılarından daha 

düşüktür (𝛽2 = 0.109, 𝛽2 = 0.105  ). Bu da hükümete olan güvenin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin Avrupa Birliği ülkeleri için daha 

önemli bir değişken olduğunu göstermektedir. 

Değişkenlerin işaretleri tüm model sonuçlarında aynı olmasına 

rağmen, katsayıları ve anlamlılık düzeyleri farklılık göstermiştir. Diğer 

değişkenler ile ilgili bulgular katsayılar ve anlamlılık düzeylerinden 

ziyade işaretleri açısından ve tüm modeller için genel bir 

değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

GSYH’nin katsayısı negatif ve istatistiki olarak anlamlıdır. Negatif 

işaret gelir seviyesi yüksek ülkelerin daha yavaş büyüdüğünü öne süren 

şartlı yakınsama teorisi ile uygundur  (Herz and Röger 1995; Keefer and 

Knack 1997). sermaye değişkeninin katsayısı pozitif yönlü ve istatistiki 

olarak anlamlıdır. Hem OECD hem de Avrupa Birliği ülkelerinde, brüt 

sabit sermaye yatımları ekonomik büyümelerini pozitif yönde 

etkilemiştir. Daha önce yapılan çalışmalarda bu sonucu desteklemektedir 

(Karadam 2015; Long and Summers 1991). 

İhracat değişkeninin katsayısı da tüm modellerde pozitif işaretli ve 

istatistiki olarak anlamlıdır. Bu sonuç da literatürde yapılan diğer 

çalışmalar ile uygunluk göstermektedir. (Ram 1987) enflasyon 

değişkeninin katsayısı negatif yönlü ve istatistiki olarak anlamlıdır. 

Enflasyon ile ekonomik büyüme arasındaki negatif ilişki literatürde 

yapılan çalışmalar ile aynı yönde olduğu görülmektedir (Barro 1995) 

Sonuç 

Sosyal sermaye her ne kadar fiziksel ve beşeri sermaye gibi üretim 

faktörü olarak kabul edilmese de, hem bireyler arası hem de kurumlar 

arası ilişkilerde sağladığı birliktelik ile her iki sermayenin nicelik ve 

nitelik olarak gelişmesine katkı sağlamaktadır. Güven çerçevesinde ele 

alınan sosyal sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi iki farklı 

güven endeksi kullanılarak OECD ve AB ülkeleri için ayrı ayrı analiz 

edilmiş ve kullanılan her üç model içinde güven ile ekonomik büyüme 

arasında doğru yönlü bir ilişki ortaya çıktığı görülmüştür. AB ülkeleri ve 

OECD ülkelerinde kullanılan Gallup güven endeksine göre AB 
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ülkelerinde güvenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi daha büyük 

olarak elde edilmiştir. Bunun arkasında yatan sebeplerden birisi, AB 

ülkelerinde demokrasi, aktif katılım vb. sosyal ağları güçlendiren 

kavramların daha yerleşik ve homojen olması olabilir. 

Ülkelerde özellikle politika uygulayıcıların, toplumsal ağları geliştirici 

ve bu ağların gücünün ekonomik büyümeyi tetikleyici etkisini arttırıcı 

uygulamalar konusunda daha duyarlı olmaları gerekmektedir. Toplumsal 

ağların gücünü arttıran temel faktör güvenilirlik kavramının ülkelerde 

hem bireysel hem de kurumsal anlamda yerleşmesidir. Bireyler ve 

kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ile, işlem maliyetleri ve negatif 

dışsallıklar azalacak ve toplumda ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sağlanması yönünde toplumsal motivasyon artacaktır. 
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı grup çalışmalarının üniversite öğrencilerinin 

iyilik hallerine ve güçlendirilmelerine olan etkisinin incelenmesidir. 

Bilindiği gibi ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında kalan önemli bir 

dönemdir. Üniversite öğrencileriyle yapılan bu çalışmada iletişim 

becerilerinin güçlendiği kendilik farkındalıklarının arttığı görülmektedir. 

Sınav koşturmaları ile üniversite eğitimine gelen öğrenciler sanal alem ve 

medya iletişim ağlarının da etkisiyle kendiliğin -duygu düşünce ve 

davranış üçlemesinde- gereken düzenlemelerini yapamamış durumdadır. 

Bu şekilde gelinen üniversite eğitiminde sınavlarla ölçülecek olan bilişsel 

birikimin mesleki yeterlilik sürecinde ne kadar etkili olacağının 

sorgulanması gerektiği inancındayız. 

Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz dönem ailenin sosyal destek 

gücünü görece zayıflatmıştır. Gençlerin aile dışındaki sosyal ağların, 

arkadaş, sanal alem, medya ve bunun gibi talep ve isteklerine yönelik 

seçim yapmayı öncelemelerini de gündeme getirmiştir. 30 yılı aşkın 

süredir sosyal hizmet eğitiminde sorumluluk üstlenen ve öğrenen bir lider 

olarak gençlerin temel iyilik hali ve güçlendirilmesi temel odağımız 

olmuştur. Ailesinden ayrılarak mesleki bir disiplin alanında üniversite 

öğrenimine gelen gençlerin, öğrenim gördükleri alanda öğrenmeyi 

severek motivasyonlarını artırmanın onların iyilik haline olumlu katkıları 

olduğunu grup çalışmaları aracılığıyla yakından izlemeye çalıştık. Sosyal 

hizmet disiplininin önemli müdahale düzeylerinden birisi olan grup 

çalışması, öğrencilerin eğitim sırasında içinde bulundukları iletişim ve 

etkileşim ağlarından birisidir (Lin, 2010). 

Sosyal Hizmet Kuram Uygulama, Ailelerle Çalışma, Tıbbi ve 

Psikiyatrik Sosyal Hizmet ve Mülakat derslerinde öğrencilerin konu ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandıklarını, kendileriyle ilgili farkında 

olmadıkları güçsüz parçalarını grup ve lider desteğiyle güçlendirmeye 

başladıklarını görmeye başladık. Grup çalışmaları ile kurulan iletişim 

                                                           
1 Biruni Üniversitesi Sosyal Hizmet Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi. 
2 Selçuk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi. 
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anında bilgiye erişim konusunda destek sağlanmaktadır. Sosyal hizmet 

müdahalesinin olmazsa olmazlarından gruplarla sosyal hizmet 

müdahalesi becerisini kazanmada öğrencilerin böyle bir grupta 

bulunmaları çok etkili olmaktadır.  

Grup üyeleri arasındaki farklılıklar, onların duygu, düşünce, davranış 

farklılıklarının zenginliği toplum bilim açısından sosyal sermaye olarak 

adlandırılan iletişim ağlarındandır. Grupların; iş birliği, güven, toplumsal 

değerler ile öğrencilerin grup normlarına ilişkin farkındalıklarını 

artırmasını, hem bireysel hem de kolektif iyilik haline hizmet eden 

güçlendirici etkisini önemsiyoruz. Bu süre içinde grup çalışmalarının 

öğrencilerimizin hem kendilik algılarına hem aile ilişkilerine son derece 

olumlu etkileri olduğunu yaşadığımız örneklerle tespit etmekteyiz. 

Gençler ilişki içinde bulunduğu grup arkadaşlarıyla, hizmet edecekleri 

toplumun değişik kesimlerine ilişkin de iletişim repertuvarını 

güçlendirmektedir. Grup üyelerinin farkındalığı kendi alan çalışmalarında 

onların becerilerine çok olumlu etkide bulunmaktadır. Öğrencilerimizle 

çok uzun süredir yaptığımız pek çok çalışmada teorik olarak salt teorik 

derslerde aldıkları bilgilerin çok kısa sürede unutularak mesleki 

yaşamlarında çok çabuk kaybolduğunu duymaktayız. Oysa bu tür grup 

çalışmaları kendini, ötekini, ifade etme, anlama, dinleme ve yeni bir usul 

ile iletişime geçmeye ilişkin farkındalıklar kazanmada ve hizmet edeceği 

müracaatçı grupları ile çalışmada onlara profesyonellik kazandırmaktadır. 

Bu tür uygulamaların gençlerimize teorik olarak aldıkları bilgilerin grup 

çalışmaları ile beceriye dönüşüp geçerliliklerini artıran özelliğe sahip 

olduğuna işaret etmek istiyoruz (Fukuyama, 2010). 

YÖNTEM 

Bu çalışmada grup çalışması sürecindeki oyunlarda paylaşım, ben dili 

vb. aracılığıyla bir grup betimlemesi, üyelerin sosyal ağları ve ego 

rollerine ilişkin aidiyetleri, yapabildikleri, başardıkları, sahip oldukları ve 

istediklerine ilişkin bilinçli farkındalıklarının dinamik özelliği 

özetlenmeye çalışılmıştır. Grup çalışmalarında belli bir zaman içerisinde 

çoklu sınırlandırılmış durumlar hakkında, çoklu bilgi kaynakları (gözlem, 

grup sürecinde ve sınavlarda, derslerde paylaşımlar vb.) kullanılmıştır. 

Sosyal Hizmet öğrencilerinin 2. ve 3.sınıflardaki sosyal ağlarına (aile, 

akraba, arkadaş, personel ve STK) ilişkin paylaşımları ile kendiliklerine 

dair farkındalıklarının parçaları özetlenmiştir. Grup sürecindeki 

psikodrama ısınma teknikleri ve üye paylaşımları grup çalışmalarının 

(3.dönem, 14 hafta, 3,5 saat) özetidir (Creswell, 2013). 

İÇERİK 

Grup çalışmasına ilişkin yükümlülükler ve beklentiler ile başlamadan 

önce öğrencilerimize duyurduğumuz bazı kurallardan söz etmek 

istiyoruz. Öncelikle öğrencilerimiz grup çalışmalarına devamla 
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mükelleftir. Gruba devam Kuram ve Uygulama derslerinin de 

zorunluluklarındandır. Bütün öğrencilerimiz herhangi bir ciddi problemi 

olmadığı sürece gruplara devamsızlık yapmamak durumundadır. 

Öğrencilerimizin bir haftalık devamsızlıklarından sonra tekrarlayan 

devamsızlıkları süreçten kopmalarına neden olmaktadır ve diğer üyelere 

güven duymalarını güçleştirmektedir. Grup çalışmasında süre içinde 

yaşananların, paylaşılanların grubun dışına çıkarılmaması kuralı da 

önemli kurallardan birisidir. Her üye yakın arkadaşıyla bile grup 

sürecinde yaşananları gruptan sonra paylaşmama sorumluluğunu 

benimser. Grup üyeleri gruptaki paylaşımlarını sen diyerek değil ben 

diliyle paylaşmaya yönlendirilmektedir. Özellikle ilk haftadan itibaren 

üyelerin ben dilini kullanmaya yönlendirilmeleri esas alınmaktadır.  

Grup liderleri bu çalışmalarda kendi bilgi, beceri ve gözlem 

yeteneklerini kullanırlar. Kendileri de öğrencilerinin bu iletişim dilini 

paylaşımlarıyla örnek göstererek değiştirmelerini ya da içselleştirmelerini 

sağlamaya özen gösterirler. Grup liderleri zaman zaman kendi yaşantıları 

ile ilgili de örnek vererek onların da kendileri gibi benzer şeyler 

yaşadıklarını paylaşmayı önemser. Ancak bu paylaşımlarda öğrencilerin 

ihtiyacı ön plandadır. Grup çalışmalarında etkileşim grubu ya da 

psikodramanın ısınma teknikleri öğrencilerin belirli temalara ilişkin yeni 

farkındalık kazanmalarına ya da kendilerini ifade etmelerine hizmet 

etmektedir. Grup üyelerinin ötekinin paylaşımına neden niçin diyerek 

değil nasıl biçiminde anlamlandırma yapmaları esas alınır yani 

öğrencilerimizin ötekiyle iletişiminde yargıçlık değil, durumu ve anı 

anlayacak kadar etkili dinleme ve geri bildirimlerin yansız empatik 

iletişimle yönlendirmeleri esas alınmaktadır (Mavili Aktaş, 2006). 

Grup sürecinde her hafta önemli bir başka konu ve tema 

işlenmektedir. Grup oyunlarında masallar, iş kurma, aile gündemi, rol 

oyunları gibi pek çok ısınma oyunu araç olarak kullanılmakta ve grup 

üyelerinin tamamının katılımı teşvik edilmektedir. Her grup üyesinin 

grup çalışması sonrası çağrışımlarını yazdıkları bir not defteri tutması 

istenmiş ve öğrenciler gruptan sonraki daha derinlikli duygularını ve 

çağrışımlarını bu not defterine yazmaya teşvik edilmiştir. Grup üyeleri 

ertesi hafta gruba geldiklerinde geçen haftadan paylaşılmalara ilişkin 

duygu ve düşüncelerini de gruba anlatır, grubu nasıl düşündüğünü, 

kendisiyle ilgili ilişkileri ile ilgili neler fark ettiğini söyler. Bu da grup 

üyelerinin bu sürecin devamlılığını, kendileriyle ilgili gelişimleri, öteki 

ile ilgili yeni farkındalıkları gözlemlemelerini ve buna ilişkin derinlikli 

duygu düzenlemeleri yapmalarına olanak sağlar. 

Grup çalışmalarında grup üyeleri üç haftadan sonra birbirlerine adları 

ile hitap ederek daha yakından tanımaya başlamaktadır. Üyeler 

birbirlerine karşı yükümlülükleri ve sorumlulukları özenle kurmaya 
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başlarlar. Grup kapalı bir gruptur. Dersi olan bir liderle sınırlıdır. Grup 

çalışmasına her grup üyesinin katılımı ve paylaşımı özellikle 

desteklenmekte, teşvik edilmektedir. Öğrencilerin kendi ve öteki ile ilgili 

birlikteliğe güven duyup grup bağı ve bütünlüğü oluşmasına 

çalışılmaktadır. Grupta kazanılan bizlik ve bütünlük duygusu onların 

kendilik algılarına olumlu yönde etki etmektedir. Eğitim süreçlerine daha 

fazla katılmakta ve grup çalışmalarında daha aktif sorumluluk üstlenmeye 

başlamaktadırlar. Grup normlarının formel içeriğinde lider, her grup 

üyesinin katılım ve paylaşım düzeyinin farklılığına ve bunun biricikliğine 

inanmaktadır. Bu yüzden katılan ve paylaşanlar kadar paylaşmayan grup 

üyelerine yönelik özenli paylaşımlar yapılmaktadır. 

SÜREÇ 

- Grup çalışmasında psikodramatik oyunlarla tanışma, 

- Duygu düşünce ve davranış üçlemeleri, 

- Sosyal atom paylaşımları önce sandalyelerle sonra grup üyeleriyle 

bazen bireysel oyunlar ve sahnelenmeler, 

- Aile gündemi, 

- Olumlu / olumsuz parçalar, 

- Masal oyunu, 

- Hediye al / ver, 

- On yıl sonraya mektup, 

- Arkadan konuşma, 

- Kendi reklamını yapma, 

- Yılbaşı partisi, gibi ısınma ve grup oyunları uygulanmıştır. 

Yukarıda belirtilen ısınma ve iletişim teknikleri ile yürütülen grup 

çalışmasının temel amacı öğrencilerin kendileri, arkadaşları, aileleri ile 

bir ilişki tarzlarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların 

güçlenmelerine katkıda bulunmaktır. Bu çalışmada sonuç 

değerlendirmesi ile grubun başında ve sonunda kullanılan bir 

değerlendirme ölçeğine ilişkin bilgi verilmeyecektir. Ancak 

öğrencilerimizin iyilik halini simgeleyen paylaşımlarına ilişkin cümleleri 

değerlendirilecektir. Grubun yapısı eşit, adil paylaşım ve konuşma 

esasına dayalıdır. Liderlerin süreç analizi yaptığı değerlendirme dışında 

paylaşım ve katılım desteklendiği için eşitlikçi ve dairesel bir iletişim 

ortamına vurgu yapılmaktadır.  Kapalı, üye sayısı belli, üye girmeyen ve 

karşılıklı interaktif bir iletişim tarzı benimsenmiştir. 
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SONUÇ 

 Diyagram 

Sosyal Ağ Diyagramı 

                             

                  Kendilik Diyagramı 

 

                
 

 Öğrencilerimizin iyilik halinin gelişmesinde grup çalışmaları farkındalık 

odağını zenginleştirmekte ve güçlendirmektedir.  

 Bu parçaları biraz ayrıntılı baktığımızdaşu cümlelerle ifade edilen 

paylaşımlar görülmektedir; 

1.sahip olduklarım (akıl, çevre, ev) 

 İyi ki buradayım 

BEN

Arkad
aş

Akrab
a

Aile/ 
Komş

u

STK/ 
Profes
yonel

BEN

Sahip 
Olduklarım 

Akıl/çevre/k
ültürel kod 

ve kaynaklar 
İstedikleri

m 
Yaşamamı

şlık / 
Hayaller

Rollerim
Olumlu/ 

Olumsuz/ 
Aidiyetleri

m  

Başardıklar
ım 

Sınav/Yete
nek

Yapabildikle
rim 

Hobi/İlgi/ 
Alışkanlık
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 Ailemin desteği çok büyük 

 Doğum yerimi seviyorum 

 Böyle bir ailenin çocuğuyum iyi ki 

 Mezun olduğumda ailemin yanında çalışacağım 

 Mahallemizi seviyorum 

2. Yapabildiklerim ( hobiler, alışkanlıklar) 

 Bu alanda çalışmak manevi alanımı besleyecek 

 Ailemden ayrı hem çalışıp hem okuyorum 

 Konuşma terapisi eğitimi aldım 

 İngilizce eğitimine başladım 

 Annem ile babaannem arasına girmemeyi öğrendim 

 Babama onu ne kadar sevdiğimi söyleyebildim 

 İki arkadaşımla bir toplum merkezinde sivil toplum örgütünde çalışmaya 

başladım 

 Toplum gönüllüsü oldum 

 Kardeşime satranç öğretiyorum 

 Bir tiyatro kulübüne gidiyorum 

3.Başardıklarım (kazanılan sınav, yetenek) 

 Bu okulu kazandım 

 KPSS’de yüksek puan aldım 

 Çift anadal yapıyorum 

 Yalnız başıma ailemden ayrı okulumu bile bitiriyorum 

 Yabancı dil eğitiminde bir üst kura yükseldim 

 Hayır demeyi öğrenmeye başladım 

 Öfkemi kontrol etmeye başladım. 

 Kardeşimle ilişkimi düzelttim. 

 Yurtta arkadaşlarımla aramı düzelttim. 

 Kendimi başarısız olarak düşünüyordum ama bu okulu kazanmak için 

çalışanları gördüm. 

 Bedenimi daha iyi buluyorum 
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4.İstediklerim(yaşam amaçları, hayaller) 

 Mezun olduktan sonra yurtdışına gidip dil öğrenmek istiyorum 

 Akademisyen olacağım 

 İlk maaşınla anneme oturma odası takımı alacağım 

 Dedemi yanıma alacağım 

 Evleneceğim 

 Kendi özel işimi kuracağım 

 Annemi yanıma alacağım 

 Bir kreş açacağım 

 Eğitime devam edeceğim 

5.Rollerim(olumlu olumsuz özellikler, aidiyetlerim) 

 Güvenilir birisiyim 

 Çalışkanım 

 İyi ki bu okulu bitiriyorum 

 Ailemi seviyorum 

 Acılarımdan korkmuyorum 

 Kurtarıcılığı bıraktım 

 Duygusal yanım artık engelim değil 

 Yaşadıklarımın bazıları benim seçimim değil 

 Ben güçlü ve dayanıklı biriyim 

 Ailem beni çok seviyor 

 Benim için ailem çok önemli 

Grup çalışmaları gençlerin yaşamında çok önemlidir. Gençlerin 

kendisi, sosyal çevresi, ilişkileri, rolleri, güçlü ve güçsüz parçalarına 

ilişkin geribildirim alıp gerçekçi bir kendilik algısına kavuşturduğu 

ortamların yaratılmasının önemli olduğuna inanıyoruz. İçinde 

yaşadığımız dönem, e yalnızlık ve desteksizlik duyguları, gençlerin 

düşünme, yapma ve hissetme üçlemelerinde dayanıklı bir kendilik algısı 

oluşturmalarını tehdit etmektedir. Bu bağlamda sosyal hizmet bilgisinin, 

bilgi temelli, mesleki beceri yeterliliği güçlülük ve dayanıklılık algısıyla 

bütünlemesi eğitimimizin olmazsa olmazlarındandır. Öğrencilerin, 

örneğin  “kendimi daha çok tanıdım”, “ailem ile ilişkilerim düzeldi”, 

“mesleğimde ilerlemek istiyorum” gibi paylaşımlarının toplumsal ilişki 
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ve rollerinde güçlendirici etkisi olacağına inanıyoruz. Grup çalışması, 

öğrenimleri sırasında öğrencilerimizin önemli bir sosyal destek alanı 

haline gelmiştir. Kendilerindeki olumlu ve olumsuz özellikleri gerektiği 

kadar ve daha yerinde kendilik algısına dönüştürerek ötekindeki güçlü ve 

güçsüz parçaları da yargılamamaya başlamaları çok değerlidir. Böylesi 

bir paylaşım ve yaşantı deneyiminin üç dönem 14 haftada 3,5 saatlik 

sürede onların ve ailelerinin de de daha dayanıklı, becerikli meslek 

elemanı olmalarına hizmet edebileceğine inanıyoruz ve umut ediyoruz. 

Nitekim alanda motivasyonu yüksek kendini daha iyi ifade eden çalışkan 

ve sorumlu meslek elemanı olduklarına ilişkin geri bildirim aldığımız 

gençlerimiz de bulunmaktadır.  
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TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI MODELİNDE 

MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMANIN BİR PARÇASI OLARAK 

SOSYAL ÇALIŞMA UYGULAMALARI 

 

Hande Albayrak1 

1. Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2002 verilerine göre, her dört kişiden biri 

ruhsal ya da nörolojik hastalık geçirme riski ile karşı karşıyadır. Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)’nün 2004 verilerine nöropsikiyatrik 

bozukluklar tüm dünya çapında toplamda %13.1 iken, bu ölçekte bipolar 

depresif bozukluk oranı tek başına toplamda %4.3’tür. Ruh sağlığı 

sorunlarının günümüzde bu denli artmış olmasına etki eden birçok faktör 

olduğu ortadadır. Bu faktörler; ekonomik zorluklar, yoksulluk, insan 

ilişkilerindeki sorunlar, yaşanan travmatik olaylar, başarısızlık, yaşamda 

stres düzeyinin artması, yakın birinin kaybı, kaza vb. durumlar yaşayan 

bireylerin ruh sağlığının bozulmasında etkisi olan durumlar olarak ifade 

edilebilir. Bireylerin yaşadıkları ruh sağlığı sorununda tam olarak 

iyileşme sağlanmasa da bütüncül bir değerlendirme ve çalışma ile bireyin 

hastalığının yaşamına olan olumsuz etkilerinin an aza indirilmesi için 

toplum içinde günlük yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürmesi için 

çeşitli profesyonellerin multidisipliner çalışmalar yapmaları gereklidir. 

Ruh sağlığı profesyonelleri arasında ruh sağlığının çevresel etkenleriyle 

tarihsel olarak en fazla ilgili olan sosyal çalışmacılardır. Ruh sağlığında 

sosyal çalışmanın etkinlik alanı ruhsal hastalığının sosyal sonuçları ve 

sosyal bağlamı ile ilgilidir. Ruh sağlığı hizmetlerinin bireyin ailesiyle, 

arkadaşlarıyla, işi ve toplum ile bağlarını koparmadan yapılması, 

damgalayıcı ve dışlayıcı bir uygulamadan kaçınılması ve insan onuruna 

yakışır bir biçimde toplum içinde yaşayabilmesi için uygun tedavi şeklini 

sağlanmalıdır. Bu tedavi elbette bireyin hayatındaki anahtar kişilerin de 

katılımı ile olabileceği gibi bireyin kendi güçleri ve hedeflerini temel 

alarak gerçekleşmelidir.  

Türkiye, ruh sağlığı konusunda hastane temelli uygulamaların yanında 

2006 yılında Ruh Sağlığı Eylem Planında toplum temelli modele geçme 

kararı alınmıştır. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı Toplum Ruh Sağlığı 

Merkezleri (TRSM) açma kararı almış ve projelendirme süreci 

başlamıştır. Öncelikle Finlandiya, İtalya, İngiltere, Almanya ve 

Hollanda’ya bir ekip giderek ülkelerin sistemlerini incelemiştir. TRSM 

modelini en iyi uygulayan ülkelerden biri olan Hollanda’daki sistemi 

Türkiye’nin hemen her ilinde çalışan yaklaşık 120 psikiyatristin yerinde 

                                                           
1 (Arş. Gör.),  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü. 
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görmesi sağlanmıştır. İlk merkez 2008 yılında Bolu Ruh Sağlığı 

Hastanesi’ne bağlı olarak açılmıştır (Alataş ve diğ., 2009). Günümüzde 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) sayısı bir gazetenin  09.06.2018 

tarihli haberine göre 78 ilde 163’e ulaşmıştır (Hürriyet gazetesi, Erişim 

tarihi: 1.11.2018). Bu yeni yapılanma sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın 

ülkeyi 29 sağlık bölgesine ayırmış olmasından hareket edilerek bu 

bölgelerin hasta yatakları dahil tüm sağlık hizmetleri yapılanması yeniden 

organize edilmektedir. Bu yeni yapılanmaya uygun olarak 8 bölge Ruh 

Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nin yatak sayılarının azaltıldığı ve 

psikiyatri yataklarının tüm ülkeye yayıldığı bir yapılanma düşünülmüştür. 

Yeni açılacak yatakların genel hastaneler içinde olduğu ve eşzamanlı 

olarak toplum psikiyatrisi modelinin kurulup ağır psikiyatrik hastaların 

tedavi ve rehabilitasyonunun toplum içinde sağlandığı ve hafif ruhsal 

hastalıklar için hizmetlerin aile hekimliği sistemine entegre edildiği bir 

özgün yapılanmanın ülkemize en uygun toplum-hastane denge modeli 

olduğu düşünülmektedir (Alataş ve diğ., 2011). Ağır psikiyatri hastaları 

için hem toplum ruh sağlığı merkezlerinin hem de psikiyatri 

hastanelerinin var olduğu, bunun yanında hafif ruhsal sorunları olan 

bireyler için ise birinci basamak hizmetlerinden aile hekimliği sistemi 

içerisinde değerlendirilmesi sistemi ülkemizde uygulanmaya 

çalışılmaktadır. Hastalığın-sorunun düzeyine göre bireyin uygun bir 

tedavi sistemine dahil edilmesini sağlamak, bireyin ailesi ve çevresi ile 

ilişkilerinin, uyumunun ve işlevselliğinin ele alındığı bir çerçevede 

bireylerin sürekli takibinin yapılmasını sağlayan çalışma biçiminden 

dolayı toplum temelli ruh sağlığı modelin tanınması çok önemlidir.  

Bu çalışmada Türkiye’deki ruh sağlığı alanındaki gelişmelerden biri 

olan toplum ruh sağlığı merkezleri modelinden bahsedilecek ve bu model 

içerisindeki multidisipliner çalışmalar kapsamında önemli rollere sahip 

olan sosyal çalışmacıların yaptığı çalışmalara yer verilecektir.   

2. Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) İşleyişi ve 

Merkezlerde Yapılan Çalışmalar 

Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı 

modeli çerçevesinde bireysel işlevi iyileştirmeye dönük etkin tedaviler 

sunulması, psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve 

tedavilerinin yaşadıkları ortamda, birinci basamak sağlık hizmetlerine 

entegre biçimde sunulabilmesi için bu merkezler kurulmuştur 

(06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan onayı ile yürürlüğe giren Toplum 

Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge). Ülkemizde toplum temelli 

ruh sağlığı modelinin hedef kitlesinde ağır ruhsal bozukluğu olan 

özellikle bipolar ve şizofreni hastaları bulunmaktadır. Bu hastaların 

hastanede uzun süre yatışlarının azaltılması, tedavilerinin sadece ilaç 

tedavisi ile olmayacağı bu bireylerin hastalıklarından dolayı yaşadıkları 
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tıbbi sorunların yanında psikolojik, sosyal, ekonomik, hukuki 

sorunlarının da çözülmesiyle bireylerin ve ailelerinin mevcut koşullarının 

iyileştirilebilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.  

TRSM bünyesinde hizmet verdiği kesim olarak ağır ruhsal 

bozukluklar TRSM çalışma rehberinde şöyle tanımlanmaktadır: Bilişsel, 

yönetsel ve sosyal beceri alanlarındaki yıkıcı etkisi nedeniyle yeti yitimi 

ile giden şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve duygu durum 

bozuklukları gibi kronik ruhsal bozukluklar. 

TRSM’ye kayıtlı hastaların çok sorunlarını çok boyutlu 

değerlendirebilmek ve çözebilmek adına TRSM yönergesi Madde 8’de 

belirtildiği üzere 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı-psikiyatrist, 1 sosyal 

çalışmacı, 1 psikolog, 2 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter, 1 

idari ve teknik personel ve ihtiyaç duyulan temizlik elemanı, güvenlik 

görevlisi ile iş uğraş terapisti gibi personeller çalışmaktadır. Bu 

personellerin meslek gruplarının uzmanlığına göre çeşitli amaçlar 

etrafında hizmetler sunmaları beklenmektedir. Bu amaçlar genel olarak; 

ağır ruh sağlığı sorunları bulunan bireylere; hastaneye yatırılmalarını 

önlemek, yeti yitimini asgari seviyeye çekmek ve işlev iyileşmesi 

sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahaleler sunulması, 

yakınlarına bakan aileler için odaklı destek ve psikoeğitim, sosyal işlevin 

istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği 

sürenin artırılması, toplumda ruhsal hastalıklarla ilgili damgalama 

eğiliminin azaltılmasına katkıda bulunulması, birinci basamak sağlık 

kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın işbirliği, bireylere ve ailelerine 

yönelik desteğin azamiye çıkarılması amacıyla diğer kurumlarla ve 

toplum hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon (belediye, sosyal 

hizmetler, İŞKUR, vakıflar, sivil toplum kuruluşları...).  

Merkezlere başvuru ve kabulün nasıl olacağı konusunda TRSM 

Yönergesi (Madde 12)’yi özetleyecek olursak kısa süre önce hastaneden 

taburcu olmuş veya hastaneye yatırılma riski olan ve psikoz veya diğer 

ağır ruhsal bozukluklar nedeniyle tedavi ve psikososyal desteğe ihtiyaç 

duyan ya da ağır bir ruhsal bozukluk nedeniyle işlevselliği ciddi düzeyde 

azalmış bireyler tedavi amacıyla TRSM tarafından kabul edilebilir. 

Bireyler merkezlere kendileri başvurabileceği gibi, hastanelerden, aile 

hekimleri tarafından da yönlendirmeler yapılmaktadır. Hastanın kendisi, 

ailesi, belediye veya diğer kurum ve kuruluşlar aracılığı ile de başvurular 

olabilir. Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar gezici ekipler 

tarafından evde ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet 

edilir. 

TRSM bünyesinde yapılan çalışmalardan biri hastaların tedaviye 

“katılımını sağlama”dır. Özellikle de tedaviye katılımı zor olan hastalara 

ya da merkeze sık gelmeyen hastaların evlerine ev ziyaretleri yapılarak 
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katılımları sağlanmaya çalışılır. Ev ziyaretleri sayesinde ise bireyi kendi 

ortamı içinde görerek hastalık ve yaşantı biçimi hakkında bilgi edinilir. 

Merkeze gelmesi sağlanan hastalar için öncelikli çalışmalardan biri 

“değerlendirme”dir. Tedavinin iyi bir şekilde ilerlemesi için hastaların 

bütüncül değerlendirmesi kapsamında psikolojik koşulları, aile ilişkileri, 

sosyal çevre ilişkileri, sosyal alanlara katılma, etkinliklere katılma, tıbbi 

değerlendirme kapsamında ilaç uyumu, atak dönemlerinin sıklığı vb. 

koşullar değerlendirilerek hastaya uygun tedavi ve bakım planı yapılmaya 

çalışılır. TRSM çalışma rehberinde belirtildiği üzere değerlendirme 

kapsamında gözden geçirme çalışmaları ve hizmet alanlarla ilgili diğer 

önemli bilgiler, düzenli aralıklarla yapılacak ekip toplantılarında tartışılır 

ve paylaşılır. Değerlendirme sonuçları gerektiğinde hizmet alana, sevk 

eden birime ve aileye bildirilir.  

Değerlendirme uygulaması sonucunda hazırlanan bakım planlaması 

ile hastanın iyileşmesini ve işlevlerinde bağımsız hale gelmesini 

desteklenmeye çalışılır. Hizmet alan bireyin tedavi çerçevesi 

oluşturularak, ulaşılması planlanan hedeflerde ilerleme izlenir. Bu 

uygulama takvim ve başarı göstergeleri kullanılarak somut bir şekilde 

izlenir. Bakım planları hizmet alan ve aile ile bağlantı içerisinde ve ekip 

içinde işbirliğiyle hazırlanır (TRSM Çalışma Rehberi). Bakım planlarının 

yapılan grup çalışmalarında da sürekli olarak takibi yapılarak, bireylerin 

kişisel bakım, ilaç kullanımı, sosyal ilişkiler, sosyal faaliyetlere katılım 

gibi konularda gelişim sağlamaları ve bağımsızlıklarını kazanmaları 

sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda ailelerle yapılan çalışmalarda 

bakım planına uyum konusunda yaşadıkları güçlükler konusunda nasıl 

davranacakları, baş edecekleri yönünde geri bildirimlerde 

bulunulmaktadır.  

Yukarıda belirtilen süreçler tamamlandıktan sonrasında TRSM’lerde 

yapılan çalışmalar ise; aile desteği (psikoeğitim, yaşadıkları sorunlara 

destek, tedaviye katılım), ilaç tedavisi, fiziksel sağlık hizmeti ve 

psikososyal müdahaleler başlığında toplanmaktadır. Psikososyal 

müdahale kapsamında hem bireysel terapi hem de grup terapisi 

uygulanmakta olup TRSM hizmetinin en önemli müdahalelerinden 

biridir. Psikososyal müdahale kapsamında, psikoeğitim çalışmaları 

(hizmet alanlara ve ailelerine konan tanı ve hastalıklarının beklenen seyri 

hakkında bilgilendirme), rehabilitasyon (uğraş ve eğitim ihtiyaçları, 

gündelik yaşam aktiviteleri, sosyal içerme, alevlenmenin önlenmesi), 

psikolojik terapiler (bireysel ve grup terapileri olarak) yapılmaktadır.  

3. TRSM’lerde Multidisipliner Çalışma 

TRSM’de yapılan tüm çalışmalarda çalışan profesyoneller ekip 

çalışması içerisinde fikir alışverişinde bulunurlar. Haftalık süpervizyon 

toplantıları gerçekleştirerek hastalarıyla ilgili gelişmeleri ya da 
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yaşadıkları sorunları paylaşarak, nasıl hareket etmeleri gerektiği 

konusunda tüm ekip üyelerinin fikri alınarak ortak bir yol izlenir. Her 

TRSM çalışanının takip ettiği belirli sayıda hasta varken bu hastaların 

sorununa yönelik diğer profesyonellerde kendi görevleri dahilinde 

çalışmalar yürütmektedirler. TRSM yönergesinde merkez çalışanlarının 

görev ve sorumlulukları belirtilmiştir. Psikiyatrist daha önceden de 

belirtildiği üzere merkezin sorumlusudur ve merkezin tüm işleyişinden, 

yapılan çalışmalardan, tutulan kayıtlar ve hastaların tedavilerinin 

planlanması dahil her şeyden sorumludur. Psikiyatrist haricinde diğer 

meslek elemanlarının ortak görev ve sorumlulukları olduğu gibi spesifik 

görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan çalışmamız itibariyle sadece 

sosyal çalışmacıların görev ve sorumluluklarına yer verilecektir.  

Sosyal çalışmacı, psikolog ve hemşirenin ortak görev ve 

sorumlulukları TRSM Yönerge’sinde şöyle ifade edilmiştir: (Madde 10) 

merkeze başvuranlara, merkezin amacı ve çalışmaları ile ilgili bilgi 

vermek, merkeze kayıtlı hastalara bakım planı doğrultusunda bireysel 

danışmanlık hizmeti vermek, hizmet alanlara ve ailelerine yönelik 

psikososyal müdahaleleri yürütmek, gezici ekip faaliyetlerine katılmak, 

yatarak tedavi görmesi gereken hastanın ilgili kliniğe nakline destek 

vermek, veri formlarını doldurmak ve ölçekleri kullanarak hastaları 

izlemek, istatistik/veri toplamak ve değerlendirmek, merkeze devam 

etmeyen hastaların aileleriyle temasa geçmek ve merkezin hasta ile 

bağlantısını kurmaya çalışmak, kamuoyu farkındalığını artırma ve 

damgalama ile mücadele faaliyetlerini yürütmek. 

Yukarıda da ifade edildiği üzere TRSM bünyesindeki personellerin 

uzmanlık alanlarına göre ortak ve spesifik görev ve sorumlulukları 

olduğundan bahsedilmiştir. Bu kapsamda yönergeye göre TRSM’lerdeki 

sosyal çalışmacıların spesifik görevlerinden diğer bölümlerde 

bahsedilecektir. 2001 yılında yapılan bir çalışmada uzmanlık alanlarına 

göre personellerin hangi alanlarda yetkin olduklarına dair puanlama 

yapılmıştır (Bkz: Tablo 1). Bu tabloya bakıldığında TRSM bünyesinde 

yürütülen ekip çalışmasında her bir uzmanın farklı boyutlardaki 

beklentilerine dair ayrıntılı bir fikir edinilecektir.  

Tablo 1’de görüldüğü üzere her mesleğin uzmanlık alanına göre 

beklentilerin ağırlığı değişmektedir. Tablodaki birçok faaliyetin farklı 

meslek grupları tarafından yapılması konusunda düşük de olsa bir 

beklenti olması yapılan işin multidisipliner oluşumu sergilemektedir. 

Tabloda yer alan “vaka yöneticisi”nin hastanın danışmanı olarak 

düşündüğümüzde özellikle ondan beklenenler aslında tüm meslek 

gruplarından profesyonellerin sorumluluğu olarak düşünülmelidir. Sosyal 

çalışmacının; aile psikoeğitimi (4 puanlık beklenti), yaygın toplum 

tedavisi (3 puanlık beklenti), krize müdahale, tedavi anlaşması, 
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motivasyonel görüşme, fonksiyonel değerlendirme, istihdam desteği, 

program geliştirme, takım liderliği, kültürel yetkinlik (2 puanlık beklenti) 

konularında çalışması beklenmektedir. Sosyal çalışmacılardan bu 

beklenenlere bakıldığında çevresi içerinde birey ile çalışma, aile ve 

toplum çalışmaları öne çıkmaktadır. Bunun yanında yukarıda yer verilen 

profesyonellik alanlarına bakıldığında “vaka yönetici”liği sosyal 

çalışmacıların en önemli rollerinden biri olduğu da unutulmamalıdır.  

 

Tablo 1: Psikiyatrik rehabilitasyonda farklı disiplinlerdeki ekip elemanlarından uzmanlık 

beklentileri 
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Teşhis-Tanı 4  3 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Psikopatoloji 

takibi 
4  3 1 3 1 1 2 1 0 2 2 

Krize Müdahale 4  4 2 4 0 0 4 2 1 2 0 

Tedavi Anlaşması 2  2 2 2 1 1 4 4 2 4 4 

Motivasyonel 

Görüşme 
1  3 2 0 2 1 1 3 0 4 2 

Fonksiyonel 

Değerlendirme 
1  4 2 0 4 2 1 1 0 3 2 

Psikofarmoloji 4  2 0 2 0 0 1 2 1 2 1 

Aile Psikoeğitimi 2  3 4 1 0 0 1 1 3 0 0 

Hasta Psikoeğitimi 3  4 1 3 1 0 2 2 1 0 0 

Beceri eğitimi 1  4 1 1 2 0 2 1 0 2 3 

Bilişsel 

Davranışsal Terapi 
2  4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

İstihdam desteği 0  4 2 0 2 1 1 1 0 4 4 

 Yaygın Toplum 

Tedavisi 
2  1 3 2 2 0 4 4 1 1 1 

Takım Liderliği 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Program 

geliştirme 
2  2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 

Kültürel yetkinlik  1  2 2 2 1 0 2 4 4 0 0 

4= En yüksek beklenti 0=En düşük beklenti; Kaynak: (Liberman ve diğ.,. 2001 akt: Burns, 

2004: 26) 

 



[271] 
 

Yine aynı çalışmada ekip çalışmasından elde edilen kazanımlar, 

faydalara yer verilmiştir. (Bkz: Tablo 2) Bu sayede bireyler hem mesleki 

hem kişisel kazanımlar elde ederken, yaptıkları çalışmalardan da aldıkları 

sonuçların olumlu olmasından iş tatminin sağlanmasının önemi 

vurgulanmaktadır.  

 

Tablo 2: Ekip çalışmasına katılımın kavramsal haritası ve bunun faydaları 

Ekibin Klinik  

Çalışmalara Katılım 

Türü 

Proksimal 

Faydalar 

Ayrı Ayrı  

Faydalar 

Son  

Faydalar 

Bağlantı kurma ve 

bağlantıya geçme 

Ön Değerlendirme 
Doğrudan Tedavi 
Tedavinin izlemesi ve 

değerlendirmesi 

Ekip kararı 
Program Planlama ve 

değerlendirme 
Ekibin sorun çözmesi ve 

yenilenmesi 

Kontrol 
Özerklik 
Kohezyon-

uyumluluk 
Anlamlı 

görevlerin 

tamamlanması 
Yeterlilik 

kazanma 

İş tatmini 
Mesleki gelişim 
Destek ve 

kariyer 

basamakları 
Kabul ve 

bağlılık 
Güvenlik  
Meydan okuma 

Yenilik 
Performans ve 

verimlilik 
Olumlu danışan 

sonuçları 
Ekibin ve 

birimin önemi 

Kaynak: (Liberman ve diğ., 2001 akt: Burns, 2004:28). 

Yukarıda TRSM’de çalışan profesyonellerin görev ve 

sorumluluklarından bahsedilmiştir. Ekip çalışması kapsamında her birinin 

uzmanlık alanlarına göre rol ve sorumluluklarının ne düzeyde olduğuna 

dair bilgi verilmiştir. Bütüncül bir değerlendirme yapılabilmesi, hasta ve 

ailesinin yaşadıklarına yönelik çok yönlü müdahalelerde 

bulunulabilmesinde ekip çalışmasının ne denli önemli olduğu ortadadır.  

4. Ruh Sağlığı Alanında ve Toplum Temelli Ruh Sağlığı 

Modelinde Sosyal Çalışmacılar 

Ruh sağlığı profesyonelleri arasında ruh sağlığının çevresel 

etkenleriyle tarihsel olarak en fazla ilgili olan sosyal çalışmacılardır. 

Sosyal çalışmanın çevreyi kapsayan uygulamalarının temelinde 

göçmenlerin günlük yaşamdaki ele alan yerleşim evleri temelidir. 

Buradan da görüldüğü üzere sosyal çalışma ideolojisi toplum ruh sağlığı 

düzenlemelerinde önemli bir rol oynamıştır (Bond ve diğ., 1978: 8). 

Ruh sağlığında sosyal çalışmanın etkinlik alanı ruhsal hastalığının 

sosyal sonuçları ve sosyal bağlamı ile ilgilidir. Uygulamanın amacı 

bireyi, aileyi ve toplumu refaha kavuşturmak, yaşamları üzerinde bireysel 

güç ve kontrol gelişimini sağlamak ve sosyal adalet ilkesini sağlamaktır. 

Sosyal çalışma uygulaması birey ve çevresi arasında ilişki oluşturur: 
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sosyal çalışma etkinliği birey ile başlar ve aile, sosyal ağlar, topluluk ve 

geniş olarak toplum bağlamına uzanır (Bland ve Renouf, 2001: 238) 

Ottan Raporu (DHSS, 1975b) sağlık sosyal çalışmacısının rolünün 

çeşitli unsurlarını tanımlamıştır. Bu unsurlar, tanıya katkı sağlayan sosyal 

faktörlerin değerlendirilmesi, tedaviye katkı sağlayan yaklaşımlar ve 

sosyal faktörler üzerinde tavsiye sağlaması, hastaneden taburcu sürecini 

etkileyen sosyal faktörleri değerlendirmek ve gerekirse tedavi sonrası 

uzun süreli destek sunulması olarak tanımlanmıştır. Ayrıca birincil sağlık 

basamağında bireylerle, ailelerle veya gruplarla terapötik çalışma, pratik 

kaynaklar ve dış kuruluşlara irtibat; sağlık bakımında sosyal faktörler 

konusunda ekibi eğitmek ve sosyal hizmetler personeline uzmanlık 

danışmanlığını içerdiği savunulmuştur (akt: Sheppard, 1991: 6).  

Hastane sosyal çalışmacısına özgü uygulama biyopsikososyal 

yaklaşımdır. “Sosyal çalışmanın biyopsikososyal yaklaşımı çevresi içinde 

bütün bireyi dikkate alan ve çok boyutlu bir bakış açısından bireysel 

ihtiyaçları değerlendirmede ve görmede sosyal çalışmacılara yardım eden 

dikkatli bir şekilde dengelenmiş bir bakış açısı sağlar (Berkman & 

Volland, 1997, p. 143). Biyopsikososyal yaklaşım hastanın işlevselliğinin 

üç örtüşen yönünü göz önünde bulundurur: “biyo” hastanın sağlığının ve 

refahının tıbbi ve biyolojik yönünü ifade eder; “psiko” hastanın tıbbi 

durumu ile ilgili olarak hastanın kendilik değeri, benlik saygısı ve 

duygusal kaynaklarını ifade eder; ve “sosyal” hastayı etkileyen ve 

çevreleyen sosyal çevreyi ifade eder. Hastayla ilgili olarak tam bir anlayış 

kazanmak için bu alanların her birinde değerlendirme yapmak sosyal 

çalışmacının yararınadır. Uygulamadaki bu bakış sosyal çalışma 

müdahalesini bireyin tüm resmini kapsamaya çalıştığı için bütüncül bir 

bakış olarak da ifade edilmektedir (Beder, 2006).  

Sosyal hizmet uygulamasının kapsamı problem tanımındaki gibi, 

psikososyal yönünü ve ilgili müdahale şeklini yansıtır. Son zamanlardaki 

teorik gelişmeler dört süreci içerir. Kişiler arası müdahalenin arasındaki 

temel bölünme büyük ölçüde sadece müracaatçı, çevresel müdahaleyle 

ilgili değildir, müracaatçıya hizmet sunum sürecinde toplumsal yapı 

içerisindeki bireyleri ve sistemleri de içerir. (Haines, 1981 akt: Sheppard, 

1991:26). Hollis (1992) tarafından sunulan bu yapılandırma “durum 

içindeki birey” olarak birey ve onun durumu ve onlar arasındaki 

etkileşimi içerir. Birey ve çevresi içerisindeki güçleri belirtmek için içsel 

ve dışsal baskıdan bahsetmiştir. Psikoanalitik ve sosyolojik kavramlarla, 

içsel psikolojik çatışmaları ve ekonomik yoksunluk, yoksul konut ve 

eğitimsel dezavantaj gibi yaşam baskılarını içeren durumlar müdahaleye 

dahil tutulur. Dolayısıyla uygulayıcılar müracaatçılarıyla kendilerini 

cesaret grupları, sosyal destek gelişimi ve toplum içerisinde değişim için 

eylem dahil edebilirler. Çalışmalar proaktif ve reaktif olarak iki şekilde 
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de olabilir. Üniter modeller insanlar ve kaynaklar arasında bağlantı kurma 

üzerine odaklanmakta ve insan ve çevreye iki ayrı parçaymış gibi 

bakılmasını ötesine geçilmiştir (Pincus and Minahan, 1975 akt: Sheppard, 

1991:26). 

Uniter modellerle ekolojik perspektifin daha dazla ortak yönü vardır. 

Whittaker ve Garbarino (1983) sosyal ağlar ve destek kavramlarına 

dayanan dört düzey geliştirmiştir. Bu topluluk sosyal çalışmasının 

gelişimindeki önemli ölçüde teorik bir temel sağlamıştır (NISW, 1982 

akt: Sheppard, 1991:27). Mikro sistemler ailesi, okulu, işyeri vb. gibi 

bireylerin yakın sosyal ağlarını temsil eder. Mezosistemler, bu 

mikrosistemler (ev, okul ve işle ilgili gruplar arasındaki ilişkiler gibi) 

arasındaki ilişkilerdir. Egzosistem bireyin gelişimini etkileyen ancak 

politik kurumlar ve ekonomik etki merkezleri gibi bireyin doğrudan rol 

almadığı durumlardır. Makrosistemler toplumdaki ideolojik ve kültürel 

beklentiler: davranış kalıpları oluşturmada paylaşılan inançların 

yansımaları ( örneğin, kültürler bağımlılığı nasıl tanımlamakta ve ona 

nasıl bakmaktadır, siyasi ideolojilere kamu ve özel kurum ve diğer 

gruplar arasında kaynakların dağıtımını nasıl yapmaktadır.) (Sheppard, 

1991:27). 

5. TRSM’lerde Sosyal Çalışmacıların Rol ve Görevleri 

Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin başarılı bir şekilde 

uygulanmasının destekleyen bir takım ilkeler vardır. Bu ilkeler; bir 

yandan toplumun değeri ile ilgiliyken diğer yandan ruh sağlığı bozuk 

bireylerin de vatandaş ve birey olarak insan haklarının ve kendi kaderinin 

tayinin önemiyle ilgilidir (Bartlett ve diğ, 2006; Thornicroft ve Tansella, 

1999 akt: Thornicroft ve diğ., 2011:6). Bu değerleri destekleyen temel bir 

ilke insanların en az kısıtlayıcı ortamda kendi bölgesindeki hizmetlere 

adil erişime sahip olması kavramıdır. Bazı insanlar kendi hastalıklarında 

önemli derecede olumsuz etkilendikleri gerçeğini kabul ederken, bir 

toplum ruh sağlığı merkezi tedavisiyle ilgili kararlara katılma sürecinde 

bireyin kendinin katılımını ve kendi kaderinin tayin hakkını kullanması 

yönünde teşvik eder. Destek sağlanmasında ve anahtar ilişkilerde, 

ailelerin katılımı da (asıl hizmet kullanıcısının izniyle) süreç içerisindeki 

değerlendirmede, tedavi planlama ve izleme de topluluk modeli hizmet 

sunumunda anahtar bir değer olarak çok önemlidir (Thornicroft ve diğ., 

2011:6). Sosyal çalışmacılar sosyal adalet ve insan hakları temel ilkeleri 

doğrultusunda hareket ederler ve bu bağlamda kendi kaderini tayin etme 

hakkına, her bireyin ve sorununun biricik olduğunu kabul etmektedirler. 

Çalışmalarında da bireyin yaşadığı her sorunu bütüncül olarak mikro, 

mezo ve makro düzeylerde değerlendirmekte, sorunun niteliğine göre 

yönlendirmelerde bulunarak, kaynaklar bularak, araştırarak, irtibat 

kurarak, bilgilendirerek, veya savunarak gerekli müdahaleleri yaparlar. 
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Toplum ruh sağlığı hizmetleri bireyin ailesiyle, arkadaşlarıyla, işi ve 

toplum ile bağlarını muhafaza edecek şekilde toplum içinde yaşamasını 

mümkün kılar ve tedavinin önemini vurgular. Bu süreçte kişinin 

iyileşmesini daha ileriye taşımak için hedefleri ve güçleri kendi toplumu 

içinde kabul edilir ve desteklenir (Slade, 2009 akt: Thornicroft ve diğ., 

2011:6). Dolayısıyla hizmet sunumunda ekolojik yaklaşımın 

benimsenmesi önem kazanmaktadır.  Whittaker (1974) ekolojik 

yaklaşımın sosyal tedavide kullanım çalışmalarını beş önemli rol altında 

tanımlar. Bunlar; tedavi ajanı, öğretici-danışman, hizmetlerin ve 

kaynakların aracısı, savunucu, ağlar/sistem danışmanıdır (Sheppard, 

1991: 27).  

Vaka Yöneticisi olarak sosyal çalışmacıların TRSM’lerdeki 

uygulamalarından bahsedecek olursa, vaka yönetimi ilk olarak ruh sağlığı 

alanında ABD’de Stein ve Test (1980) toplumda uzun vadeli kalıcı ruh 

sağlığı sorunları olan insanları korumak amacıyla hizmetleri araştırmış ve 

geliştirmişlerdir. Bu çalışmaların çoğunda vaka yönetimi fikri temel 

oluşturmaktadır (Ryan, Ford ve Clifford, 1991). Bu çalışmalarda bir vaka 

yöneticisi; kendi klinik müdahalelerinin yanı sıra diğer hizmetlerin 

girdilerini de koordine eder, esnek bir şekilde uzun dönemli tedavinin 

kişiye özel paket sağlama sorumluluğuna sahiptir. Vaka yöneticisi aynı 

zamanda müracaatçılarının gerçek ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak 

için savunucu olarak hareket etmelidir ve sunulan hizmetlerin niteliğinin 

de izlemesi gerekmektedir (Morgan, 1993:3) 

Sosyal çalışmacıların TRSM’lerdeki savunuculuk rolü konusuna 

geçmeden önce savunuculuk tanımı yapılacak olursa; çaba sarf 

edilmedikçe elde edilemeyecek hizmet veya kaynaklara ulaşılabilmesi 

için veya hizmet alanlar üzerinde olumsuz etkisi bulunan politika veya 

uygulamaların değiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla hizmet 

alanlarla veya hizmet alanlar adına çalışmak olarak tanımlanabilir 

(TRSM Çalışma Rehberi). MIND (1992) ruh sağlığında savunuculuğun 

bir fonksiyonunu hastalar ve sağlayıcılar arasındaki güç dengesinin 

kurulması olarak tanımlar (Forster 1998:156; Faust, 2008: 294).  

1970’lerde ilk olarak savunuculuk kelimesi sosyal hizmet 

literatüründe yerini almıştır (Forster 1998), hasta bireylerin haklarının 

korunmasıyla ilgilenilmesine artış ile bunun yansıması olmuştur. 1975 

yılında Kanadalı Ruh Sağlığı Derneği kendi eksiklikleri ve sistemin 

mağdurları haline gelenlerle ilgili olarak ombdusmanlık programı 

başlatmıştır, bir toplum ruh sağlığı merkezindeki personeller belirli 

hastalarının ruhsal bozuklukları veya diğer yetkinlik sorunları nedeniyle 

hemşireler ve doktorlar karşısında kendilerini savunamayabileceği 

sonucuna ulaştıkları için bu rollerde görev aldılar. Bu bireysel haklara 

bakmaksızın müracaatçılar için en iyi olduğu düşünülen kararın 
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alınmasına neden olabilir (Faust, 2008: 294). Ruh sağlığında diğer 

alanlarda olduğu gibi, savunuculuk, kuruluşlar için veya müracaatçıyı 

bürokrasiye karşı koruyabilmek için risk yönetimi içinde dahil edebilir. 

Hastaya bilgi verilerek, hastanın kendi kararını vermesi ve hastanın 

özerkliğinin korunması sağlanır (Willard 1996 akt: Faust, 2008: 294). 

Savunucu, “kaynakların bilgisine sahip, iletişim kanalları olan, şikayet 

çözme ve anlaşmazlık çözme gibi becerilerle değişim için çalışan bir kişi 

olabilir (Rowe 1995:103 akt: Faust, 2008: 294).  

TRSM çalışma rehberinde sosyal çalışmacıların spesifik görevlerine 

şu şekilde yer verilmiştir: 

 Hizmet alanların bakım planları çerçevesinde ihtiyaçlarının (yasal, 

sosyal, ekonomik, barınma, istihdam) karşılanmasında kolaylaştırıcılık 

bakımından ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurmak, 

 Damgalamayla mücadele amacıyla projeler geliştirmek; gerek 

olduğunda bu konuyla ilgili kurumlararası işbirliğini sağlamak, 

 Hasta ve ailelere sosyal ve yasal hakları konusunda destek ve 

danışma hizmeti vermek, 

 Yaptığı işlemlerle ilgili kayıtları tutmak. 

Sosyal çalışmacılar TRSM’lerde bu görevlerini yürütürken mikro-

mezo ve makro düzeylerde yapabilecekleri çalışmaları şöyle ifade 

edebiliriz. Mikro düzeyde ağır ruhsal bozukluğu olan bireyin sorunlarını 

değerlendirir, bilgilendirmelerde bulunur, güçler perspektifi ile bireyin 

mevcut koşulları içerisinde güçlenmesini sağlayacak görüşmeler 

yapılabilir. Yaşanan ekonomik sorunlar konusunda 2022 sayılı yasa 

kapsamında yardım alması konusunda yönlendirmeler, barınma sorunu 

varsa çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler, 

yönlendirmeler yapılabilir. Mezo düzeyde bireyin yaşadıkları sorunlar 

bireyin yakın etkileşimde olduğu aile, iş, okul gibi alanlardaki sorunlar 

üzerine odaklanır. Bu bağlamda öncelikle aileler ve bireylerle bireysel 

görüşmelerle bireyin tedaviye uyumu, aile ilişkileri, sosyal alan katılımı, 

hastalık dolayısıyla işe veya okula devam sorunları hakkında görüşmeler 

yapılabileceği gibi benzer sorunları yaşayan bireyler ve aileleri ile diğer 

grup çalışmaları da yapılabilir. Makro düzeyde ise, yaşanan stigmaya 

karşı projeler geliştirilebilir, sosyal alana katılım konusunda sıkıntılar 

karşısında teşvik edici projeler geliştirmek, toplumu da ağır ruhsal 

bozuluklar (şizofreni ve bipolar hastalar) konusunda bilgilendirme 

çalışmaları yapılabilir. Belediyeler, halk eğitim merkezleri, sosyal 

hizmetler ile bağlantılı olarak hastaların toplum içinde yaşadıkları 

sorunlara yönelik çalışmalar yapılabilir.  

6. Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyal hizmet, çağdaş halk sağlığının gelişiminin temellerinden 

itibaren olan bir sağlık mesleğidir.  Örneğin bugün Amerika Birleşik 
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Devletleri’nde 600.00 sosyal çalışmacı halk sağlığı ve diğer sağlık 

alanlarında çok çeşitli bilgi temeli dolayısıyla çok çeşitli alanlarda 

çalışmaktadır (Ruth ve Marshall, 2017: 236). Toplum ruh sağlığı 

kavramlarına bakıldığında sosyal çalışma ilkelerinin iç kaynağı olarak 

görünürken, tarihinin de gösterdiği gibi, bunun olup olmadığına dair 

literatürde karışıklık vardır. Karışıklık toplum ruh sağlığı alanında formal 

akademik eğitim eksikliğinin, tıbbi yöne bağlılık ve toplum planlaması, 

organize edilmesi, koordine edilmesi ve eğitim ve diğer toplum ruh 

sağlığı temellerinin gerektirdiği şekilde vaka çalışmalarına harcanan 

zamanın çok olması gibi çeşitli değişkenlerden oluşmuştur (Cohen ve 

diğ., 1975 akt: Bond ve diğ.,1978: 12). TRSM’lerde multidisipliner 

çalışmanın olması bir avantajken hemşire ve psikolog gibi meslek 

elemanlarının lisans eğitimlerinde öğrenmedikleri ya da kapsam dahilinde 

görmedikleri bir çok alanda çok boyutlu ve bazı zamanlarda sosyal 

çalışmacıların çalışma alanlarında çalışma yapmalarının gerekliliği bu 

meslek elemanlarının işlerinde zorlanmalarına neden olmaktadır.  

Bireylerin ruh sağlığı sorunları karşısında insancıl koşullarda toplumsal 

kaynakları kullanarak toplum içinde işlevsel olarak yaşamaları ve 

bireylerin güçlenerek çevresi ile denge içinde yaşaması için sosyal 

çalışmacılar multidisipliner çalışma ekibinin olmazsa olmaz 

profesyonellerdendir. Sosyal çalışma literatüründe yer alan birçok 

yaklaşım, sosyal çalışmacıların rolleri, amaçları, planlı müdahale 

süreçleri ve benzeri bilgilerin birçoğu toplum temelli ruh sağlığında 

kullanıldığı görülmektedir.  

Ülkemizde TRSM’ler sadece şizofreni ve bipolar rahatsızlıkları olan 

bireylere yönelik hizmet vermektedir. Dolayısıyla diğer ruhsal bozukluğu 

olan bireyler toplum temelli ruh sağlığı hizmetinden 

yararlanamamaktadırlar. Bu da adil bir uygulama modeli değildir. Diğer 

birçok alanda olduğu üzere TRSM alanında yeterli profesyonelin 

olmaması ancak bunun yanında çok fazla hizmet alan bireyin olması 

durumu verilen hizmetin niteliğinin de sorgulanmasına yol açmaktadır. 

Personelin özellikle de kadrolarda psikiyatrist ve sosyal çalışmacıların az 

olması TRSM hizmetlerini sekteye uğratabilmektedir. Bu yüzden çalışma 

alanlarının çok boyutlu olması ve psikoloji, sağlık, sosyoloji gibi 

alanların bilgisine sahip olarak eklektik bilgi temeli nedeniyle sosyal 

çalışmacıların TRSM’lerde sayısı daha da arttırılmalıdır. Öte yandan tüm 

bireylerin yakın çevresinde kolaylıkla ulaşabilmeleri için TRSM sayısının 

da artması gereklidir. 

Hali hazırda 2006 yılına kadar toplum temelli ruh sağlığı konusunda 

gelişme yaşanmamışken, ülkemizde sadece büyük psikiyatri 

hastanelerinde bu hastalarla sadece ilaç tedavileri, atak dönemlerinde 

yatışları, elektro şok gibi uygulamalarla tedavileri yapılmaktaydı. 

Amerika, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde 1950’lerden itibaren uygulamaya 
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konulan toplum ruh sağlığı merkezleri bizde ancak 2000’li yıllarda 

uygulamaya konulmuştur. Mevcut durumda toplum hastane temelli 

uygulamalarla ruh sağlığı alanında hizmetler sürdürülmeye çalışılması 

tedavinin niteliği ve hastaların yararı açısından geç kalınmış ancak çok 

gerekli bir sistem olduğu aşikardır.  
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Kasım 2018, https://www.saglik.gov.tr/TR,11269/toplum-ruh-sagligi-

merkezleri-hakkinda-yonerge.html  

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İçin Çalışma Rehberi, Erişim Tarihi: 1 

Kasım 2018, 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/tedk/pdf/TRSM_rehber.pdf  

 

 

 

 

 

  

http://www.who.int/mental_health/en/
https://www.saglik.gov.tr/TR,11269/toplum-ruh-sagligi-merkezleri-hakkinda-yonerge.html
https://www.saglik.gov.tr/TR,11269/toplum-ruh-sagligi-merkezleri-hakkinda-yonerge.html
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/tedk/pdf/TRSM_rehber.pdf


[279] 
 

  



[280] 
 

DÜNYA’DA TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI 

MODELİNİN GELİŞİMİNDE EKOLOJİK YAKLAŞIM 

 

Hande Albayrak 

1. Giriş 

Toplum temelli sağlık uygulaması 1960’ların son zamanlarında ortaya 

çıkan bir fikirdir. Toplum temelli sağlık modelinden önce medikal 

modelde hekimler hastalığın sadece fiziksel ve biyolojik açıdan 

değerlendirmesini yaparken, hastalığa neden olan bireyin yaşam 

koşullarını, çevresel faktörleri, sorunları gibi sosyal faktörleri görmezden 

gelmektedir. Toplum temelli sağlık modeli kapsamındaki toplumsal 

ortamlardaki müdahaleleri anlamak için ekolojik teori önemli bir bakış 

sağlamaktadır. Sağlığın; birey ve çevresi arasındaki uyumla alakası, 

çevresel ve sosyal koşullar ile bağlantısı tespit edilmiştir. Sağlıklı bir 

yaşam için de fiziksel, psikolojik, sosyal alanlarda multidisipliner 

çalışmaların yapılması gerektiği görülmüştür. Özellikle ruh sağlığı 

konusunda verilen hastane temelli uzun süreli yatış sonucunda bireylerde 

görülen dürtü kaybı, kişisel kimlik kaybı, haysiyet kaybı ve bunun 

yanında günlük yaşam becerilerinde kabiliyetindeki azalmalar gibi 

değişikliklerle toplum temelli hizmetin gerekliliği görülmüştür.  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ) 2002 verilerine göre, her dört 

kişiden biri ruhsal ya da nörolojik hastalık geçirme riski ile karşı 

karşıyadır.  DSÖ 2001 verilerine göre ruh sağlığı sorunları dünya 

çapındaki insanların % 25'inin üzerinde hayatlarının bir noktasında bir 

veya daha fazla ruhsal bozukluk olması durumu çok sık görülmektedir. 

DSÖ 2004 verilerine göre küresel düzeyde hastalık yüklerini ölçen 

engelliliğe uyarlanmış yaşam yılları ölçeği (disability-adjusted life years 

(DALYs)) ile önemli oranlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan 2004’te 

nöropsikiyatrik bozukluklar tüm dünya çapında toplamda %13.1iken, bu 

ölçekte bipolar deprasif bozukluk oranı tek başına toplamda %4.3’tür. 

Buna ek olarak, dünya çapında toplam ölümlerin% 2.1’i, doğrudan 

nöropsikiyatrik bozukluklara atfedilmiştir. İntiharların sonucu ölenlerin 

oranı toplamda %1.4 iken, İntiharın psikolojik otopsi çalışmaları 

sistematik olarak gözden geçirildiğinde intiharı tamamlayanların 

%91’inde ruhsal bozukluk oranının orta sıklıkta olduğu rapor edilmiştir 

(Cavanagh ve diğ., 2003 akt: Thornicroft ve diğ., 2011:3). Ruh sağlığı 

sorunları yaşam kalitesinin düşüklüğü ve yaşam beklentisinde azalma 

açısından dünya çapındaki bireyler ve aileleri üzerinde önemli bir yük 

getirmektedir. Herhangi bir ruh sağlığı hizmetinin sunulması bu yükün 

                                                           
 (Arş. Gör.),  Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü. 
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azalmasında hayati bir önem taşımaktadır (DSÖ Ruh Sağlığı Ara (gap) 

Eylem Programı, 2008) 

Bir soruna müdahale ederken onun nedenlerini bilmeden yapılan 

müdahalelerin sorunu kalıcı olarak çözemeyeceği ya da anlık 

iyileştirmeler sağlanabilir. Bunun için bireylerin yaşadıkları ruh sağlığı 

sorununda tam olarak iyileşme sağlanmasa da bütüncül bir değerlendirme 

ile bireyin hastalığının yaşamına olan olumsuz etkilerinin an aza 

indirilmesi ve toplum içinde günlük yaşamını bağımsız bir şekilde 

sürdürmesi için bireyle ekolojik bakış açısı ile çalışma yapılması 

zaruridir. Dolayısıyla toplum temelli ruh sağlığı modeli kapsamında 

mikro (aile, okul, işyeri gibi yakın ilişkiler içinde bulunan kişilerle), 

mezzo ( ev, okul, iş yerindeki diğer kişileri de içeren gruplar arasındaki 

ilişki), makro (politika yapan kurumlar, kaynakların dağıtımı, kültürel 

beklentiler gibi) boyutlarda sistemlerle çalışma yapılmalıdır.  

Bu kapsamda çalışmada Dünya’da toplum temelli ruh sağlığı 

modelinin gelişiminde ekolojik bakış açısının önemine dikkat çekilmesi 

amaçlanmıştır. Bu çalışmada ruh sağlığı alanındaki gelişmelerden 

bahsedilecek ve son noktada gelinen toplum temelli ruh sağlığı 

merkezleri modeli üzerinden ekolojik yaklaşımın önemi tartışılacaktır.  

2. Toplum Temelli Sağlık Modeli 

Toplum temelli sağlık uygulaması 1960’ların son zamanlarında ortaya 

çıkan bir fikirdir. Toplum içinde yaşayan insanların sağlık durumunun 

geliştirilmesi için bu model toplumun altyapısında ve hizmetlerinde, 

kurallarında, tutumlarında, inançlarında ve politikalarında değişiklik 

yaratmak için tasarlanan düzenlemeleri içerir. Toplum temelli sağlık 

terimi yeni olmasına rağmen yaklaşım anlamında yeni olmadığı gibi 19. 

yy’dan beri sağlık alanındaki ilerlemeler göstermektedir ki daha önceden 

de yaklaşım olarak kullanılmıştır. 1849’da Londra’daki tekrarlayan 

kolera salgınında “John Snow” medikal bakım yerine sorunun kaynağına 

daha fazla odaklanmıştır (Guttmacher, Kelly ve Ruiz-Janecko, 2010:12). 

Toplum temelli sağlık modelinden önce medikal modelde hekimler 

hastalığın sadece fiziksel ve biyolojik açıdan değerlendirmesini yaparken, 

hastalığa neden olan bireyin yaşam koşullarını, çevresel faktörleri, 

sorunları gibi sosyal faktörleri görmezden gelmektedir. 1849 yılında 

doktor John Snow’un kolera salgının tekrarlaması üzerine bu sorunun 

nedenleri üzerinde durması hastalığın tedavisindeki çevresel nedenlerini 

gözler önüne sermiştir. Eğer çevresel koşullar iyileştirilmezse bu salgının 

bitmeyeceği de ortadadır. Bulaşıcı hastalıklar konusuna çevresel koşullar 

üzerinde yapılan değişikliklerle üstesinden gelindiği görülmekteyken, 

yirminci yüzyılın son yarısında, 1960’ların ortasında etkileri azalan 

bulaşıcı hastalıklardan ölüme yol açan nedenler kronik hastalıklara doğru 

kaymış ve kronik hastalıkların risk faktörlerinin daha iyi anlaşılmaya 
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başlanmıştır. Katastrofik sağlık olayları olarak tanımlanan kalp krizi ve 

felç gibi sağlık sorunları geliştirilmiş teknoloji ile kronik hastalıklardan 

müzdarip olanlar için tedavi üzerine dikkat çekilmiştir. Bu teknoloji 

ölüme yol açan kardiyovasküler ve solunum hastalıklarının önde gelen 

nedenlerinin, teknolojik gelişmelerle sağlanamayacağı bireysel yaşam 

tarzında ve davranışta değişim gerektirdiği tıp camiası tarafından 

öngörülmüştür. Halk sağlığı uygulayıcıları ve araştırmacılar, tıp 

camiasında topluluk düzeyinde tanımlanan yaşam tarzı müdahalesi 

konusunda ortaklık yapmıştır (Guttmacher ve diğ., 2010:13). Bu arada 

sendikaların işçilerin çalışma koşullarında talepleriyle işyeri tehlikelerine 

karşın önlemler ve kimyasaldan korunma gibi düzenlemelerle işçilerin 

sağlığını tehdit eden sorunlar azaltılmıştır. Bunun yanında çevresel 

iyileştirmelerle birlikte hem küçük hem de karmaşık sağlık sorunlarının 

tedavisine erişimin sağlanması erkek ve kadınların, tüm ırksal grupların 

yaşam beklentisi de uzamıştır (Guttmacher, Kelly ve Ruız-Janecko, 

2010:12). Bu dönemde sağlık alanındaki teknolojik gelişmelere karşın 

hastalıkların tedavisinin sadece bu şekilde sağlanamayacağı, insanların 

sağlıklı gıdalar tüketmesi, alkol ve sigara gibi alışkanlıklarından 

vazgeçmesi, kişisel, ailevi sorunlardan ve stresten uzak durulması gibi 

yaşamsal değişikliklerle koruyucu ve iyileştirici tedavinin sağlanabileceği 

üzerinde durulduğu görülmektedir. Bir başka deyişle hastalar çevreleri 

içinde ele alınarak ekolojik yaklaşımla değerlendirilmiş ve çevresel 

iyileştirmelerle birlikte uygun tedavi önerileri geliştirilmeye başlanmıştır.  

3. Dünya’da Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Tarihsel Gelişimi 

Toplum temelli sağlık modelinin bir parçası olarak toplum ruh sağlığı 

sorununda da yine toplum temelli sağlık uygulamasına geçilmeden önce 

olduğu gibi ruh sağlığı bozukluklarına yaklaşımda farklılık 

göstermektedir. Tarihsel gelişim içerisinde ruh sağlığına yönelik 

uygulamalara aşağıda yer verilmiştir.  

Ortaçağda hastalar toplumdan tamamen dışlanmış ve ancak yerleşim 

yerlerinden uzakta yaşamalarına izin verilmiş, bazıları ise şeytanın 

etkisinde olduğu kabul edildiğinden Engizisyon mahkemeleri tarafından 

yakılmıştır. On sekizinci yüzyıla kadar psikiyatri hastaları tedavi 

edilemeyen hastalar olarak kabul edilmişlerdir. Bu dönemde hastalar 

yerleşim yerlerinden uzakta inşa edilen 1500-2000 yataklı çok büyük akıl 

hastanelerinde toplanmışlardır (Foucault, 1961 akt: Alataş, Karaoğlan, 

Arslan ve Yanık, 2009: 26). Bu süreçten sonraki dünyada tarihsel gelişim 

süreci içinde ruhsal hastalıklara bakış açısında değişikliklere neden olan 

önemli gelişmeler şöyle sıralanabilir: 18. yüzyılın sonlarına doğru Fransız 

ruh hekimi P. Pinel’in ruh hastalarını zincirden kurtararak bu hastalıkların 

bakımında insancıl hareketi başlatması, 19. yüzyılın sonlarında S. 

Freud’un geliştirdiği psikanalitik kuramı ile ruhsal hastalık anlayışını ve 
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tedavi yöntemlerini köklü bir şekilde etkilemiş olması; 20. yüzyılın ikinci 

yarısında çağdaş anlamda psikiyatride ilaç kullanımının başlaması ve 

hızla artması, toplum ruh sağlığı hareketiyle ruh sağlığı alanında yaşanan 

gelişmeleri oluşturmaktadır (Özgür ve diğ., 1998 akt: Pektaş, Bilge ve 

Ersoy, 2006: 44).  

Yukarıda kısaca bahsedilen ruh sağlığı sorununa yönelik gelişmelerin 

özellik ruh sağlığı sorunlarının görünürlüğünün artmasına paralel olarak 

teknolojik ve politik gelişmelerde de artış olmuştur. Toplum ruh sağlığı 

sorunu yaklaşım özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşa katılan 

askerler ve ailelerinin sayıca çok olması ve bu sorunlara birebir 

hastanelerde müdahale edilememesinden dolayı toplum temelli ruh 

sağlığı programlarının ön plana çıktığı görülmektedir.  

ABD’de Başkan Truman tarafından çıkarılan 1946 Ruh Sağlığı Yasası 

ve yapılan kongre ile toplum temelli programlar da gönüllü kuruluşlar, 

özel kuruluşlar, hükümet tarafından uygulanmaya çalışılmıştır. Ulusal 

Ruh Sağlığı Enstitüsünün kurulmasıyla eğitim programları, ruh sağlığı 

hizmetlerini geliştiren hükümet programları desteklenmiştir (Kukulan, 

Morrice ve Winston, 1975). 1950’lerde EKT ve psikotrop ilaç tedavisinin 

başlaması psikiyatride hızlı dönüşümün en önemli mihenk taşlarındandır. 

Ancak büyük depo hastaneler dönemi hala devam etmektedir (Alataş ve 

diğ., 2009:26).  

Toplum ruh sağlığı merkezi (TRSM) kavramı ilk olarak 1952 yılında 

Dünya Sağlık Örgütünün Ruh Sağlığı Uzman Komitesi raporunda yer 

almıştır. Bu raporda, yatarak tedavi hizmeti, ayaktan tedavi hizmeti, yarı 

zamanlı hastaneye yatış rehabilitasyon, araştırma ve toplum eğitimi gibi 

geniş ölçekli bir koordinasyon inşa edilmesini sağlayan hizmet 

önerilmektedir. Burada önerilen bu fikirden yola çıkılarak bunların 

hepsini kapsayacak bütüncül bir merkeze dönüştürülmesi sağlanmıştır. 

Bu merkezde ayaktan ve yatarak tedavi, kısmı yatış, yirmidört saat acil 

servis, konsültasyon ve eğitim gibi beş hizmet gereksinimi duyulmuştur. 

Bu beş hizmete olarak ek olarak teşhis, rehabilitasyon, devlet hastanesi 

hastaları için hastalık öncesi ve sonrası tedavi, eğitim ve araştırmayı ve 

eğitim programını içeren geniş kapsamlı program yapısı içerisinde 

yardım etmesi önerilmektedir (Koran, Brown, & Ochberg, 1977:142-43 

akt: Potter, 1979:3).  

Toplum ruh sağlığı merkezleri kavramı konusundaki ikinci gelişme ise 

araştırma ve klinik deneyimlerin hastane temeli uygulamalar yerine 

öncelikli olarak toplum temelli ruh sağlığı hizmetinin verilmesi üzerine 

temellenmesidir. TRSM’lerin oluşturulmasında devlet ruh sağlığı 

hastanelerinin tımarhaneler, insan depoları ve korku evleri olarak 

bilinmesi gibi koşullar ve sakinleştirici ilaçların piyasaya girmesiyle 
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birçok hastanın hastaneden ayrılmasına evlerine geri dönmelerini etki 

etmiştir (Potter, 1979:3).  

1953 yılının başlarında uzun dönemli hastane tedavisinin kullanımını 

azalmasıyla bu fikirler baskın hale gelmiştir. Psikiyatrik kuruluşlarda 

yaşamlarının çoğunu harcayan yetişkin insanları etkileyen dürtü kaybı, 

kişisel kimlik kaybı, haysiyet kaybı ve bunun yanında günlük yaşam 

becerilerinde kabiliyetindeki azalmalar gibi değişikliklerle farkındalıkları 

gelişmiştir (Richter, 1984).  

İnsanların kendi kaderlerini tayin ve onları etkileyen güçler üzerinde 

kontrol etme hakkının gelişmesi toplumda olanakların geliştirilmesiyle 

uzun dönemli kuruluş bakımına verilen önem değişmiştir. Bir dizi toplum 

temelli tesisler aracılığıyla yapılan bu tedavinin, büyük psikiyatri 

hastanelerindeki tedavinin yerini alma durumu sürdürülmesi yolunda 

sosyal psikiyatrinin gelişmesi ile birçok ruh sağlığı politikası girişimi ve 

farklı uygulama yenilikleriyle korunmuştur (Morgan, 1993:2). Psikotrop 

ilaç, gün hastaneleri, genel hastanelerde psikiyatri birimleri, toplum ruh 

sağlığı merkezleri ve yerel otorite ve gönüllü sektörlerde gündüz 

merkezleri geliştirilerek seçeneklerde oranı da artmıştır. Bu dönemde 

yukarıda ifade edilen “kendi kaderlerini tayin ve onları etkileyen güçler 

üzerinde kontrol hakkı”nın gelişmesi ifadesi İkinci Dünya Savaşı’nda 

yaşanan vahşet sonrasında 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’nin ilan edilmesine paralel olan bir gelişimdir. İnsanın 

şahsının haysiyet ve değerine uygun bir yaşamın tesis edilmesi yönünde 

amaçları olan bu beyanname sağlık hizmetlerinin şekillenmesinde de 

etkili olmuştur.  

Bu toplum temelli sağlık hareketi, batıda özellikle ABD’de 

1960’lardan itibaren toplum merkezli hizmetlerin gelişmesi ile birlikte 

başlamıştır (Ruiz 1993 akt: Pektaş ve diğ. 2006: 44). ABD’de toplum ruh 

sağlığı hizmetleri dört ana modelle hizmetini sürdürmektedir. Bunlar: 

1. Halk Sağlığı Modeli: Ruh hastalıkları yönünden toplumdaki riskli 

gruplarla çalışır. 

2. Biyomedikal Model: Organik kökenli ruh hastalıklarına tanı koyma 

ve önleme odaklı çalışır. 

3. Sistem Modeli: Kapsamlı bakım sağlama ve bedensel-ruhsal 

bütünlük içinde rehabilitasyonu gerçekleştirme odaklı çalışır. Bu model 

toplumda hastalığı nedeniyle işlevsel olamayan, ruh hastalıklarının 

tedavisi için yapılandırılmıştır. 

4. Hasta Merkezli Model: Sistem modeli toplum ruh sağlığı ile ilgili 

gereksinmeleri karşılamaya çalışmasına karşın bazı alanlarda yetersiz 

kalmıştır. Bu nedenle karmaşık yapıdaki ruhsal sorunlu bireyler üç grupta 

toplanmıştır. Bunlar ruhsal bozukluğu olan evsiz bireyler, hapishanede 

ruhsal bozukluğu olan bireyler, kırsal bölgede ruhsal bozukluğu olan 
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bireylerdir. Bu model aracılığıyla, riskli bireyler ruhsal gereksinmelerini 

giderirler (Pektaş ve diğ., 2006: 44). 

 

4. Toplum Temelli Ruh Sağlığı Modelinde Ekolojik Yaklaşım  

Ekolojik yaklaşım literatüre girmeden önce bireylerin sağlığı 

konusunda medikal model hakimiyetinde uygulamalar yürütülmekteydi. 

Sigmund Freud tarafından geliştirilen medikal modelde bireyin duygusal 

ve davranışsal sorunlarının nedeni bireysel patolojilerinde aranmaktadır. 

Medikal model yaklaşımında normal dışı davranışlarda bulunan bireylere 

şizofren, psikotik, manik depresif vb. psikiyatrik teşhisler koymakta ve 

bireylerle yapılan çalışmalarda yalnızca ruhsal süreçler üzerine 

odaklanılmaktaydı. 1960’lı yıllardan itibaren ise medikal modelin 

uygulamalardaki etkinliği sorgulanmaya başlanmış ve çevresel etkenlerin 

sorunlar üzerindeki etkisinin önemi fark edilmiştir (Ashman ve Zastrow 

1990: 10). Ruh sağlığı, politikasında kabul gören bir yaklaşım olan 

ekolojik yaklaşım uygulayıcılarının görev aldığı kuruluşların esas 

fonksiyonu müracaat sahiplerine temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 

için çevreleriyle olumlu ilişkiler geliştirmelerinde, yıkıcı deneyimlerinin 

üstesinden gelmelerinde, çevreyle baş etme yeteneklerini 

geliştirmelerinde yardımcı olurlar (Kut, 1994: 181). 

Toplum temelli sağlık modelinde de bireylerin bütüncül sağlığı için 

toplumsal ortamlardaki müdahaleleri anlamak için ekolojik yaklaşım bir 

bakış sağlamaktadır. Toplum temelli sağlık müdahalelerinde ekolojik 

yaklaşımın uygulanması aşağıdaki üç ilkeyi anlamayı gerektirir: 

 Sağlık, bireyler ve çevreleri arasındaki uyumun sonucudur.  

 Sağlık üzerinde önemli etkileri olan çevresel ve sosyal koşullar ile 

birey etkileşimlidir.  

 Sağlığa multidisipliner bir yaklaşım gereklidir (Grzywacz & Fuqua, 

2000 akt: Guttmacher ve diğ., 2010:6). 

Yukarıdaki sağlıkla ilgili bu üç ilke ve insanın, bio-psiko-sosyal 

boyutu olan, kültürel bir varlık olarak tanımlaması (Ashman ve Hull, 

1999) ile ekolojik yaklaşımın insanla ilgili meselelerde ele alınmamasının 

yanlışlığını ortaya koymaktadır. Hastalığın da insan tanımında olduğu 

biyopsikososyal yaklaşımla değerlendirilmesi önemlidir. Bu yaklaşımda 

“biyo” hastanın sağlığının ve refahının tıbbi ve biyolojik yönünü ifade 

eder; “psiko” hastanın tıbbi durumu ile ilgili olarak hastanın kendilik 

değeri, benlik saygısı ve duygusal kaynaklarını ifade eder; ve “sosyal” 

hastayı etkileyen ve çevreleyen sosyal çevreyi ifade eder (Beder, 2006). 

Yukarıdaki ilkelerde ekolojik yaklaşımın ana kavramları olan denge, 

uyum, karşılıklı etkileşimi dikkat çekmektedir.  

Bireyler yaşamlarında çevresini etkilediği gibi aynı zamanda içinde 

bulunduğu çevresel sistemlerden de etkilendiği (Ashman ve Hull, 1999) 
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ve çevresi ile denge ve uyum içerisinde yaşam sürmesi gerektiği için 

bireye dair meseleleri ele alırken ekolojik yaklaşımın anahtar ögesi olan 

“çevresi içinde birey” kavramı yol göstericidir.  Bu yaklaşımların 

medikal model karşısında önem kazanması ile birlikte yıllar geçtikçe 

toplum temelli sağlık modeli daha da benimsenmiş ve belli ilkeler 

doğrultusunda şekillendiği de görülmektedir. İlk toplum sağlığı 

müdahalelerinin paylaştığı ortak varsayımları ve ilkeleri şöyle 

sıralanabilir:  

 Tedavi yerine risk davranışlarına üzerine odaklanma 

 Nüfus temelli yaklaşım sağlık davranışlarını tanımlamada gereklidir.  

 Yüksek riskli nüfustaki vaka tespitinin geliştirilmesi önemlidir.  

 Bireyler aileleri içinde değerlendirilmelidir.  

 Aileler davranışı etkileyen kültürü ve bağlamı paylaşan geniş 

topluklar içinde değerlendirilmelidir.  

 Aynı anda birçok ortamda çalışmak mümkün ve gereklidir.  

 Çoklu programlar faaliyetler sinerjik bir etkiye sahip olabilir.  

 Müdahaleler davranış değişikliğinin etkilerini ve süreçlerini 

görülmesi ile başarılı olarak değerlendirilebilir (Guttmacher ve diğ., 

2010:14).  

Bu müdahalenin varsayımları göstermektedir ki birey-aile-grup-

topluluk ve toplum düzeyinde çalışmalarla toplum temelli sağlık 

koruyucu-önleyici-iyileştirici çalışmalarla sağlanabilecektir. Bu 

kapsamda Brofenbrenner (1979) tarafından geliştirilen ekolojik sistem 

yaklaşımına ayrıntılı olarak bakıldığında, birey merkezdedir ve bireyin 

çevresinde, iç içe geçmiş, birbiriyle etkileşimi olan sistemler yer 

almaktadır. Bunlar içten dışa doğru sırasıyla; mikro sistem, mezzo sistem, 

egzo sistem ve makro sistemdir.  

Tablo 1: Ekolojik Sistem Modelinin Bileşenleri 

 Tanımlama Örnekler 

Mikro 

sistem 
Bulunulan ortamlar Ev, okul, işyeri 

Mezo 

sistem 

Mikro sistemlerden oluşan 

sistem 
Komşuluk, toplum 

Egzo 

sistem 

Bireyi doğrudan 

kapsamayan sosyal yapılar 
Kamu kurumları, profesyonel kuruluşlar 

Makro 

sistem 
Kültürü kapsayan örüntüler 

Ekonomik ya da siyasal ideolojiler, baskın 

inançlar ya da basmakalıp düşünceler 

Kaynak: Bronfenbrenner, 1977 akt: DeVylder, 2012: 480 

Tabloyu temel alarak ekolojik yaklaşımın düzeylerine göre 

bileşenlerini ayrıntılı bir şekilde ifade edecek olursak; mikro sistemde 

bireyin etkileşim içerisinde olduğu aile, arkadaşlar, öğretmenleri gibi 

yakın çevresi yer alır.  Mezzo sistemde, mikro sistemde yer alan 
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insanların oluşan bir sistem olup bireylerin birbiriyle etkileşimi üzerine 

odaklanılır. Birey direkt olarak bu sistemde yer almaz fakat bunlardan 

etkilenir. Egzo sistemde ise bireyin dolaylı olarak dahil olduğu uzak aile 

akrabaları, çocuğun ailesinin iş arkadaşları, sağlık hizmetleri, sosyal 

hizmetler, yerel yönetimler ve medya gibi sosyal yapılar yer alır. Son 

sistem ise makro sistemdir. Bu sistemde ise tutumlar, değerler, kanunlar, 

kültür ve alt kültürler yer almaktadır (Bronfenbrenner, 1979). Birey tüm 

bu sistemler içerisinde yaşamını sürdürdüğü için bunlardan doğrudan ve 

dolaylı olarak etkilenir ve bu sistemleri etkiler. Unutulmamalıdır ki 

ekolojik yaklaşım, birey, aile, grup ve/veya topluluk ile politik, sosyal ve 

kültürel çevreleri arasındaki ilişki ve bağlantıları ve bunların birbirlerini 

nasıl etkilediğini ve şekillendirdiğini düşünmeyi gerektirmektedir. Öte 

yandan bireylerle bu yaklaşımla çalışmada en önemli amaç birey-çevre 

uyumunu değerlendirmek ve uyum düzeyini arttırmaktır. Bunun yanında 

yapılacak çalışma sonucunda birey, aile, grup ve/veya toplulukların stresi 

azaltılmalı, olumlu gelişim ve değişim desteklemelidir (Teater, 2014). 

Ekolojik yaklaşımın bu amaçları ve hedefleri göstermektedir ki bireyle 

toplum ruh sağlığı modeli kapsamında yapılacak çalışmalarda da birey 

çevresi içerisinde değerlendirildiği ve yapılacak çalışmalara bireyin 

ailesinin de dahil edildiği bir düzlemde çalışılması gerekmektedir. 

Halihazırda toplum temelli ruh sağlığı modelinde de bu düzlem temel 

alınmıştır.  

Farklı sistemler arasında etkileşim ve geçişkenlik olduğu için bir 

sistemde ortaya çıkan talepler, gereksinimler ya da gerginlikler, diğer 

sistemlere etki ettiği için bu gereksinimler diğer sistemlerde karşılanması 

sağlanabilir. Tüm sistemlerde hedef, bireyin kendi içsel kaynakları ya da 

başka sistemlerden aktarılan kaynaklarla gereksinimlerini karşılaması 

yoluyla yaşamını sürdürmesi, büyümesi ve gelişmesidir. Bu süreçte iki 

tür dengeden söz edilebilir. Bunlardan biri, bireyin / sistemin kendi 

içindeki dengesi, diğeri ise bireyler / sistemler arasındaki dengedir 

(Patterson ve Geber, 1991). Bu noktada ruh sağlığı sorununda birey bu 

dengeyi sağlayamadığı için toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışan 

profesyonellerin bu dengelerin sağlanması için bireyle, aileyle, 

toplulukla, kurumlarla ve toplumla çalışma yapmaları gerekmektedir. 

Guttmacher ve diğ., (2010:6)’nin belirttiği gibi toplum temelli sağlık 

uygulamaları bireylerin davranışlarını değiştirmeye odaklanmanın ötesine 

taşıyarak ve kişilerarası veya grup davranışı, kurumsal iklim, toplum 

kaynakları ve politika etkisinin önemli olduğunu kabul etmiştir. Topluma 

sağlık konusunda genel bir bilinç yerleştirmek için toplumun bir arada 

bulunduğu okul, iş yerleri, topluluklar vasıtasıyla toplum tarafından 

dinlenilen kişilerle sağlığa etki eden faktörler hakkında bilgiler 

verilmesiyle bu eğitimin yaygınlaştırılabileceği ve ayrım gözetmeksizin 

herkesin bundan yararlanması için politikalar oluşturulmaya çalışılması 
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bu değişimin yaratılmasında izlenen bir yol olarak önemli bir yer 

tutmaktadır (Guttmacher ve diğ., 2010:6). Bowden (1991) toplum 

tedavisi hareketinin farklı çevrelerdeki insanlara benzer hizmetlerin basit 

bir şekilde sağlanmasından çok daha fazla olduğunu öne sürmektedir. Bu 

kültürde bir değişim ve hizmet sunumunun güç tabanında bir temel 

değişim ile ilgilidir. Devam eden reçeteli ilaç hizmetlerinin bir 

değerlendirmesindense kullanıcılar ve tedavi edenlerle kendi 

gündemlerini oluşturmaları ve müzakere etmeleriyle ilgilidir (akt: 

Morgan, 1993:2). Bu ifade sağlık için makro sistemde uygulama 

kapsamında kültür konusunda çalışılmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır.  

Toplum temelli ruh sağlığı modeli kapsamında çalışma yaparken 

bireyin ruh sağlığı etkileyen durumları tespit etmek önemlidir. Bu 

noktada DeVylder (2012) çeşitli düzeylerde bireyin ruh sağlığına etki 

eden durumları kısaca şöyle özetlemiştir: Mikro sistemde bireyin yakın 

çevresi ile ilişkisinde sosyal işlevselliği, sosyal destekleri, aile durumu ve 

baskın duygular, mezo sistemde kentsel ve/veya kırsal çevre, makro 

sistemde ise toplumda yaygın olan inanç ve özellikleri içermesi 

bakımından bireye karşı stigma, olumsuz tutum ve inanışlar, tedavi 

sunumu gibi faktörlerin bireye etkisi üzerinde durulmalıdır (DeVylder, 

2012). Dolayısıyla bunların ele alınması için Potter’ın ifade ettiği TRSM 

modelinde öne çıkan özellikler; erişilebilirlik, psikososyal, multidisipliner 

ekip çalışması, bütüncüllük, toplumsal bağlantılar faydalı olacaktır 

(Potter, 1979:3). Bu özelliklerin ayrıntısından bahsedecek olursak; 

erişilebilirlik, insanların yaşadığı çevrenin yakınında TRSM’lerin 

kurulmasıyla bireyler ve ailelerin kolayca bu merkezlere gelmelerinin 

sağlanması amaçlanmıştır. Hastaların sadece tıbbi tedavi almasının yeterli 

olmadığı, ilaç takibinin yapılması ve ilaç kullanımının düzenlenmesinin 

yanında psikososyal açıdan da değerlendirilerek grup çalışmaları, bireysel 

görüşmelerle, sosyal faaliyetlere katılım konusunda teşvik edilmeleri gibi 

uygulamalarında yapılması amaçlanmıştır. Multidisipliner ekip 

çalışmasında ise psikiyatrist, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı gibi ruh 

sağlığı alanında çalışan profesyonellerden oluşan bir ekibin TRSM 

bünyesinde çalışması ve hastaların her biriyle kendi uzmanlık alanları 

kapsamında çalışmalar yapmaları önerilmektedir. Bütüncüllük 

kavramıyla hastaların hastalıklarının dolayısıyla yaşamlarının her 

alanında olumsuz etkilenmeler olabileceği göz önünde bulundurularak 

ekolojik yaklaşımla bireysel, ailesel, sosyal çevre ve çeşitli sistemler 

içerisinde hastanın değerlendirilmesi ve buralarda yaşadıkları sorunlara 

çözülmeye çalışılmaktadır. Toplumsal bağlantılarla; bireylerin yaşadıkları 

bu sorunların çözümünde çeşitli kurum ve kuruluşlarla bağlantı içerisinde 

çalışılması, toplumsal kaynakların bu hastaların kullanılması sağlanmaya 

çalışılması ifade edilmektedir.  



[289] 
 

6. Sonuç 

Ruh sağlığı sorunlarında bireylerin sorunlarının nedeni ve sorununu 

çözümü de çevresi ile alakalı olarak ele alınmalıdır. Bir başka deyişle 

çevre hem bir sorun hem de bir çözümdür. Günümüz yaşantısına 

baktığımızda çevresel olarak bireylerin ve toplumun ruh sağlığı etkileyen 

sosyo-ekonomik, kültürel ve politik değişmenin sonucuna ortaya çıkan 

değer boşlukları, yeni davranış biçimleri, üretim tüketim ilişkilerinin 

farklılaşması, gelir dağılımın dengesizleşmesi, marjinallik, yoksulluk, 

işsizlik, boşanma oranlarının artması, şiddet, etnik gruplaşmalar, gruplar 

arası çatışmalar vb. yaşanabilmektedir (Kut, 1994: 184). Bu denli sorun 

kaynağı varken bireyler bu sorunları içerisinde çevrelerinde var olma 

mücadelesi vermektedirler. Bu mücadele ruh sağlığı bozukluğu yaşayan 

insanlar için çok daha farklı baskı dinamiklerini içermektedir. Örneğin 

stigma, dışlanma, korku ile bakılması, toplumsal, çalışma ve sosyal 

yaşamın doğal bir parçası olamama gibi. Bu sorunların çözümü de yine 

çevre ile ilişkili olarak mikro, mezo, makro düzeyde yapılacak 

çalışmalarla olacaktır. Yapılması planlanan çalışmalarda bireylerin 

farklılıklarının ve ırkı, etnik kökeni, cinsiyet, ekonomik durumu gibi 

maruz kaldıkları toplumsal eşitsizlikler göz önünde bulunarak farklılıkları 

dolayısıyla yaşadıkları sorunlar ele alınmalıdır. Bu yüzden ekolojik 

yaklaşımın toplum temelli ruh sağlığı modelindeki yerinin tartışıldığı bu 

çalışma göstermektedir ki bireyin ruh sağlığının “çevresi içerisinde birey” 

kavramı ile ele alınarak bütüncül değerlendirilmesinin sonucunda farklı 

sistemlerde yapılacak olan çalışmalar bütüncül sağlık için çok önemlidir. 

Toplum ruh sağlığı modelinin gelişmesinin temelindeki bir 

yaklaşımlardan biri olan ekolojik yaklaşımı multidisipliner çalışma yapan 

ekip üyelerinin tamamı benimsemelidir. Hali hazırda toplum ruh sağlığı 

merkezlerinde tedavinin iyi bir şekilde ilerlemesi için hastaların bütüncül 

değerlendirmesi kapsamında psikolojik koşulları, aile ilişkileri, sosyal 

çevre ilişkileri, sosyal alanlara katılma, etkinliklere katılma, tıbbi 

değerlendirme kapsamında ilaç uyumu, atak dönemlerinin sıklığı vb. 

koşullar değerlendirilerek hastaya uygun tedavi ve bakım planı yapılmaya 

çalışılır. Bakım planlarının sürekli olarak takibi yapılarak, bireylerin 

çevresi içerisinde tüm yaşam alanlarındaki gelişimleri ve 

bağımsızlıklarını kazanmaları konusunda gelişimleri 

değerlendirilmektedir. Bu yapılırken sürece aile katılımı sağlanmakta ve 

ailelere de yaşadıkları güçlükler konusunda nasıl davranacakları, baş 

edecekleri yönünde geri bildirimlerde bulunulmaktadır. Bunun yanında 

birinci basamak sağlık kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın 

işbirliği, bireylere ve ailelerine yönelik sorunlarına yönelik diğer 

kurumlarla ve toplum hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon (belediye, 

sosyal hizmetler, İŞKUR, vakıflar, sivil toplum kuruluşları...) içerisinde 

bireyi etkileyen tüm sistemlerde çalışmalar yapılmalıdır. Toplumla da 
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kamuoyu farkındalığını artırma ve damgalama ile mücadele faaliyetlerini 

yürütmek amaçlanmaktadır. Yapılan ve amaçlanan bu çalışmalarda 

bireylerin yaşamlarında denge ve uyum yakalamaları için, ekolojik 

modelin mikro, mezzo, egzo ve makro düzeylerde sistemleri içerecek 

şekilde çalışma yapılması vurgusunun toplum temelli ruh sağlığı 

modelinde işlevselliğinin göstergesidir.  
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1.    Introduction  

This paper explores the current and some of the future trends that 

augmented reality (AR) presents within business-to-business commerce, 

specifically by concentrating on business-to-business (B2B) commerce in 

the automotive industry. We examine two main areas of B2B that AR 

will be effective, and how developments in those areas will affect results. 

These are:  

•    Between automotive OEMs and its dealers 

•    Between automotive OEMs and technological companies 

 

Augmented reality (AR) refers to media that superimpose one or more 

digital layers of data, images or video over a physical object.  From a 

marketing point of view, with AR technology, a customer can experience 

products in their own environment before purchasing them. Basically, AR 

is the ability to take a real-time camera view of a physical space (from a 

mobile device or a tablet) and superimpose digital objects within that 

space virtually.  There are different kinds of AR applications, including 

consumer games, applications showing images of products based on a 

specific GPS location, or presenting data based on what the person is 

seeing through the camera view. Usually, physical products have 3D 

models that are added in order to increase the interaction of customers 

with the product which can affect the purchasing decision. AR has the 

power to personalize the B2B marketing and even sales experience in a 

more effective way. In B2B applications, the buyers, sellers, and 

transactions involve only organizations. It covers a broad spectrum of 

applications that enable an enterprise to form electronic relationships with 

its distributor, suppliers, and customers. By using B2B, organizations can 

re-structure their supply chains and partner relationships (Warkentin, 

2003). B2B applications require payments and order fulfilment. Web 

portals require content, etc. They include infrastructure (hosting, security, 

and networks), e-processes (mainly payments and logistics), e-markets 

(mostly marketing and advertising) e-communities (different audiences 

and business partners), and e-services.  
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According to (Esser and Oppermann, 2016) not only virtual and 

augmented reality but the new mixed reality (MR) may be expected to 

produce promising business applications and they also state that the 

market potential is quite attractive and developing specific B2B 

applications and creating AR-based marketing will receive a pay-off. 

 

Left of the continuum in Fig. 1 defines an environment consisting of real 

objects and the right defines an environment consisting of virtual objects, 

examples of which include computer graphic simulations. An MR 

environment in which real and virtual world objects are presented 

together are defined within this framework (Milgram et.al, 1995). 

 

 
 

Figure 1. A representation of a Reality-Virtuality Continuum 

 

In many ways, the benefits of AR in the automotive industry is not unlike 

that seen in current applications or the use cases envisioned for 

consumers, streamlining relevant information, such as speed, road 

directions, or the information of a currently-playing song into the user's 

field of view. AR also serves as a safety feature as well as a convenience, 

allowing drivers to keep their eyes on the road rather than on the 

instrument panels and infotainment display units ("Augmented Reality in 

Cars? the Companies & Tech Driving Us into the Future," 2018).  

 

Most industrial sectors are currently investing and are expected to 

increase their investment in AR technology over the years as shown in 

Fig. 2. The automotive industry is the major investor in the AR game and 

therefore, require a deeper discussion. 
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Figure 2. Current Investments and Projections in AR by industry for 

years 2017-2020 ("Manager’s Guide to Augmented Reality," 2017). 

 

In this paper, we try to address two interrelated research questions: 

 

(1) What are car OEM manufacturers’ activities and experiences with 

AR? 

(2) What B2B relationships arise as the brand’s dealers are invited to use 

this new technology? 

 

We are concerned with how AR can augment B2B relationships. OEMs 

are enthusiastic to put AR to use because of its. AR is being used in the 

automotive sector starting from design through to production and sales. 

 

2.    Business-to-business (B2B) model for automotive industry 

B2B is a marketing model for describing the extent to which an 

organization is transacting electronically with other businesses. For 

example, Google’s income is mostly based on its B2B AdWords 

advertising service which is also quite instrumental for almost all the 

social media bigshots such as YouTube, Facebook and Twitter.  

 

On the automotive industry side, Volvo utilizes Microsoft’s HoloLens 

technology to enable workers to digitally view instructions in real-time 
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while assembling parts of the vehicle ("HoloLens | Volvo Cars UK," 

2018). Microsoft HoloLens is an example of MR. It has some 

disadvantages, the foremost is being expensive, and has a narrow field of 

view, and is bulky.  It’s more of a headset than a pair of glasses but the 

HoloLens proved adequate for some automotive OEM AR applications. 

While virtual reality (VR) creates a completely immersive computer-

generated virtual environment, the augmented reality part lets the user see 

data that overlays the real world. Microsoft’s HoloLens technology 

combines holograms with what is seen in the physical world so that 

digital images can be manipulated. Mercedes-Benz also uses HoloLens 

for employee training. Ford is also using Microsoft’s HoloLens to design 

cars (Warren, 2017). 

 

From a B2B point of view, the German carmaker BMW collaborated 

with Snapchat thus allowing to test drive the X2 model with Snapchat 

Lens ("BMW Test Drives Snapchat Lenses in First 3D Car Ad," 2017). 

BMW is one of the first car manufacturers to explore how fantasy-

oriented AR experience (e.g., Snapchat's AR lenses) influence 

consumers’ self-concepts and relationships with external entities. In 

addition, BMW uses Apple’s AR software, ARKit, to allow its customers 

to customize their i series cars in the iOS operating system ("BMW i 

among the first automotive brands to offer an augmented reality app 

using Apple’s ARKit with iOS 11," 2017).  

 

Apart from Germans, Japanese carmaker Mitsubishi has a car which 

includes AR display to improve safety by using augmented reality to help 

reduce accidents by improving driver awareness ("BMW i among the first 

automotive brands to offer an augmented reality app using Apple’s 

ARKit with iOS 11," 2017). To help consumers better understand the 

advanced technology behind Outlander PHEV, Mitsubishi has launched 

the object-based augmented reality tool in dealers across Canada 

("Object-Based Augmented Reality Tool Uncovers Inner Workings of 

Mitsubishi Plug-In Technology," 2018). Hyundai also uses an augmented 

reality automotive sales tool that is developed for Australian car dealers. 

The AR application, which runs on iPads, helps salespeople to 

demonstrate the performance and features of Hyundai’s i30 ("Hyundai 

rolls out augmented reality sales tool to Australian dealerships," 2017). 

The SUV manufacturer Jeep has launched AR technology into its 

European dealers, allowing consumers to trial its Compass SUV (All-

New Jeep® Compass Augmented Reality Visualiser | Jeep® 

People,2017). 

 

Using Apple’s ARKit, the Engine Creative R&D team created a car 

configurator app to enable users to place photorealistic 3D models of 
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Audi. This means that any model in any configuration can be placed 

directly in front of customers, creating a rich and immersive AR 

experience with many possibilities for car dealers ("Manager’s Guide to 

Augmented Reality," 2017). 

 

Automotive parts supplier Delphi’s sales force uses an interactive tool in 

collaboration with AR experts from Engine Creative. Honda fitted the 

entire Delphi product range within the Honda Civic model via an 

augmented ‘x-ray’ mode ("Augmented Reality X-Ray Car Event 

Experience | Engine Creative," 2018). 

 

Another example of product visualisation comes from Jaguar Land 

Rover, which is designed to not only help users explore the vehicle but, 

more importantly, drive orders. 

 

An AR app, the BMW i Visualiser, created by Accenture for technically 

oriented customers. This new approach is changing the way car buyers 

choose, configure, and make buying decisions, allowing them to interact 

with a virtual version of i3 and i8 models using the app. Apple’s ARKit 

technology enables visual content in a virtual space to be pasted on top of 

a real-world scene users see through an iPhone or iPad camera. ARKit 

uses a technique called visual-inertial odometry, which combines 

information from an iPhone or iPad’s motion sensors with visual analysis 

of scenes as seen through the camera, including the recognition of 

surfaces (i.e., floors). This will enable to track a user’s movement around 

the content placed in the virtual space, allowing customers to view, walk 

around, look inside, and configure a virtual car ("BMW | Augmented 

Reality | Accenture," 2018). The app creates an experience in which 

customers can configure and tour a virtual car. Users can even select the 

exterior colour and wheel rims, as well as make changes to the interior. 

They can also turn on the lights and radio. 

 

Heads Up Display (HUD) technology which is used in aircrafts for a long 

time is now used in many luxury cars to provide HUD readouts on the 

windscreen is also an AR technology used by automotive OEMs (Fig. 3). 
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Figure 3. Heads Up Display with and without AR ("Manager’s Guide to 

Augmented Reality," 2017). 

 

3.    Augmented reality use in marketing 

AR is reducing the need for showrooms and product demos and thus 

transforming the customer experience. When customers can see virtually 

how products will look or function in a real setting before buying them, 

they have more confidence about their purchase decisions. In the near 

future, AR may even reduce the need for conventional stores and 

showrooms. 

 

According to a new report from Tractica, the expanding use cases for 

mobile AR will lead to growth from 342.8 million MAUs globally in 

2016 to nearly 1.9 billion MAUs by 2022 as shown in Fig. 4 ("Mobile 

Augmented Reality Market to Reach 1.9 Billion Unique Monthly Active 

Users by 2022 | Tractica," 2017). 

 

Many B2B sales professionals visit their customers. For many products, 

visualization of where a piece of equipment might fit would help B2B 

sales professionals do their job. According to recent Sales Management 

Association research, 40% of salespeople use tablets and 90% of sales 

organizations plan to invest in tablets. The leading companies in this area 

are Augment and VividWorks. Augment introduced Augment for 

Salesforce, a downloadable app on the Salesforce AppExchange, which 

allows visualizing products at any time through a smartphone or tablet in 

2015. With a history of providing web-based 3D visualization tools, 

VividWorks has focused on the B2B sales tool use case within the 
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furniture industry. VividWorks offers the VividPlatform, a fully 

customizable web-based 3D visualization and sales management tool, for 

product manufacturers and retailers. VividPlatform consists of four 

modules. ProductComposer allows retailers to show the consumer 

available products. SalesConnection allows the platform to be integrated 

into back-office systems and enables price list management. 

InteriorPlanner shows multiple products placed inside a virtual space. AR 

adds visualization and extends the user interface, such as catalogues. 

Giving a B2B sales person a tool where customers can see specific pieces 

of furniture in their intended spaces speeds up the sales. Marker-based 

AR allows to see a large object such as furniture, from many different 

angles, but when 3D camera phones/tablets are more prevalent, it will 

have a much more accurate placement (Tractica, 2017). 

 

 
 

Figure 4. Consumer Mobile AR Users, Downloads, World Markets: 

2016-2022 

 

 

B2B businesses are already aware of the need to reinforce common 

ground between sales and marketing. AR can offer obvious benefits to 

the sales & IT departments. It can have a positive effect in accelerating 

the sales. 
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4. How to deal with OEMs in terms of marketing?  

Many companies which are trying to sell their products and services to 

Original Equipment Manufacturers (OEMs), so far have limited success 

(Davis, 2018). However, there are certain ways to help a company 

achieve the goal of selling to OEMs assuming the company possesses the 

technological infrastructure required: 

 

First, the brand is an important aspect as audiences and companies make 

judgements and decisions based solely on the brand.  

 

Second, OEMs should be targeted and the categories of people within the 

OEM department who will influence or make the buying decision 

identified. It is a good idea to find out what they need and what they look 

for in a supplier.  

 

Third, the strengths and weaknesses of competitors should be analysed. 

For example, what are they saying and doing on social media. Their 

websites should be carefully searched for information. 

 

Lastly, if there are multiple competitors it is essential to have a 

competitive advantage about AR technology.  

 

5. Conclusion 

Augmented reality is an invaluable tool not only for automotive OEMs 

and its dealers, but businesses from all sectors.  AR has emerged as a 

solution to get more sales conversions across retail, with automotive 

being a key industry for this. The use of AR in automotive marketing 

offers is a massive boost for augmented reality itself.  

 

AR is not only improving the consumer’s experience with the product but 

changing the way the automotive industry designs, manufactures and 

sells their cars. 

 

The bottom line is, we are witnessing more and more examples of 

automotive OEMs and dealers providing an interactive retail and 

branding experience. Hi-tech giants like Apple and Microsoft seem more 

successful in marketing their AR/MR technologies to OEMs in the 

automotive sector than their less-known competitors. 
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1. Sigorta Kavramı ve Bileşenleri, Türleri 

İtalyanca “sicurta” sözcüğünden dilimize geçmiş Sigorta kavramı Türk 

Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre, “Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir 

yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim 

karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı 

sözleşmesi” olarak tanımlanmıştır. 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda 6. Kitap Sigorta Hukuku ile 

ilgilidir. Kanun’a göre Sigorta sözleşmesi, “Sigortacının bir prim 

karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan 

tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da 

bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında 

gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde 

bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir” (1401 Md.). 

Daha geniş tanımıyla sigorta (Güvel, Ö. Güvel, 2006:27); 

i)  Belirli bir prim karşılığında,  

ii) Kişi hayatının veya vücut bütünlüğündeki organların veya kişi ve 

kuruluşların para ile ölçülebilir değerlerinin,  

iii)  Sigorta kural, kanun ve yönetmeliklerince belirlenmiş tesadüfi 

rizikoların gerçekleşmesinden doğacak maddi hasarlarını,  

iv) Aynı rizikonun tehdidi altında bulunan kişileri ya da kuruluşları bir 

araya getirerek,  

v) Ölçülen değer üzerinden ve gerçekleşen hasar oranında karşılayarak,  

vi)  Sosyo-ekonomik çöküntüleri dağıtan ve önleyen,  

vii) Yatırımlara aktarılan fonları ve borç ve ödünç verme işlemleri ile 

ekonomiye kaynak yaratan işlemler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. 

Tanımdan da anlaşılacağı gibi sigorta sadece sigorta ettirenin 

değerlerini riskten korumakla kalmamakta, aynı zamanda ekonominin 

sağlam ve derinliği olması sonuçlarını da doğurmaktadır. 

Sigorta sözleşmelerinde karşılaşılan temel terimler; risk, sigortacı, 

sigortalı, sigorta ettiren, sigorta poliçesi, sigorta primi, sigorta tazminatıdır. 

Risk, ileri bir tarihte istenmeyen bir durumun oluşma veya kayıplara 

karşılaşma olasılığının olmasıdır.  

Risk; saf risk ve spekülatif risk olarak sınıflandırılabilmektedir. Saf risk 

bir varlığın zarar görme veya yok olma olasılığının meydana gelip 



[304] 
 

gelmemesidir. Spekülatif risk ise, bir olay hakkındaki belirsizliğin kâr ya 

da zarar meydana getirmesidir. Sadece saf riskler sigorta sözleşmelerine 

konu olabilmektedir (Akdoğan ve Diğ.,2011:172). Ancak saf riskin 

sözleşme ile devredilebilmesi için; risk hakkında tüm bilgilerin bilinmesi, 

diğer bir ifadeyle zararın ölçülebilir ve meydan gelme ihtimalinin 

hesaplanabilir olması, zararın kötü niyet olmaksızın meydana gelmesi gibi 

ölçütleri sağlaması gerekmektedir. 

Bir sigorta sözleşmesinde muhtemel risklere karşı varlıkları veya hayatı 

güvence altına alınan kişi sigortalı olarak adlandırılmaktadır. Bazı 

durumlarda sigortalı ve sigorta ettiren farklı kişi veya kurumlar 

olabilmektedir. Sigorta primleri sigortalı dışında bir kişi veya kuruluşça 

ödeniyorsa; burada sigorta ettirenden söz edilmektedir.  Sigorta sözleşmesi 

ile prim karşılığında riskin gerçekleşme durumunda teminat veren taraf 

sigortacı olarak ifade edilmektedir. 

Sigorta poliçesi, sigortacıyı ve sigortalıyı tanımlayıcı bilgilerin, sigorta 

konusuna ilişkin açıklamaların, teminatın kapsamının, sigorta bedelinin, 

sözleşmenin süresinin, prim miktarının, poliçenin düzenlenme tarihinin, 

tarafların borç ve yükümlülüklerinin yazılı olarak bulunduğu poliçelerdir. 

Sigorta primi, sigortalın riski sigortacıya devretmesi karşılığında 

ödediği değerdir. 

Sigorta tazminatı, zarar oranı kadar ve en çok sigorta poliçesindeki 

azami teminat tutarı ile sınırlı olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle tazminat 

tutarı sigortalanabilir menfaati aşamamaktadır (Uralcan, 2005:11). 

Sigorta sözleşmeleri sosyal sigortalar ve özel sigortalar olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Sosyal sigortalar, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak 

ortaya çıkmış ve toplumu oluşturan bireylerin karşılaşabileceği risklere 

karşı devlet tarafından sunulan sigorta çeşididir. Sosyal sigortalar 

zorunludur. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik 

sistemine dâhil olmak zorundadır. Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu 

bünyesinde; genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası, emeklilik sigortası 

gibi sigortalar bulunmaktadır.  

Özel sigortalar ise, isteğe bağlı olarak sözleşme temelinde tüm gerçek 

ve tüzel kişilerin özel çıkarlarının korunması için tesis edilebilen 

sigortalardır (Atalay, 2004:22). Özel sigortalara; konut sigortası, taşıt 

sigortası, hayat sigortası, bireysel emeklilik sistemi gibi sigorta çeşitleri 

sayılabilmektedir. 
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2.Sigortacılık Alanında Türkiye’de Uygulanan Mevzuatlar 

2.1 Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle 

Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında 

Yönetmelik 

14 Haziran 2007 tarihinde 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5684 numaralı Sigortacılık Kanunu uyarınca, Türkiye’de 

faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve 

Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu 

Kanuna tabidir. 

 Sigortacılık işlemlerinin muhasebeleştirme esaslarını düzenleyen  

“Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal 

Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” 14 Temmuz 2017 tarihinde 26582 

sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Yönetmelik; sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin; 

hesap ve kayıt düzeninde şeffaflık ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin 

kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine 

uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, 

konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumları, mali performansları 

ile yönetimin etkinliği hakkında bilgileri içeren finansal tablolarının 

zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması, raporlanması ve 

yayımlanmasına ve belgelerin saklanmasına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir (Madde 1). Yönetmeliğe göre, düzenlenmesi gereken 

finansal tablolar; bilanço, gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu,  nakit 

akış tablosu ile kâr dağıtım tablosundan oluşmaktadır. 

Bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve 

kâr dağıtım tablosu düzenleme ilkeleri yönetmeliğin 6-10 maddelerinde 

belirtilmiştir. Bu maddeler genel hükümleri içermektedir. 

2.2. TFRS 4-Sigorta Sözleşmeleri Standardı 

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri Standardı geçici bir standarttır. Kurul, 

sigorta sözleşmelerine ilişkin muhasebeleştirme esaslarını ayrıntılı bir 

şekilde düzenleyen standart yayınlana kadar, sigorta sözleşmesi 

düzenleyen herhangi bir işletmenin sigorta sözleşmelerine ilişkin finansal 

raporlamasını belirlemektir bu standardın amacıdır.  

Bu TFRS, özellikle  

(a) Sigorta sözleşmeleri muhasebesine ilişkin sigortacıların yapması 

gereken sınırlı sayıdaki iyileştirmeleri. 

(b) Sigortacının finansal tablolarındaki sigorta sözleşmelerinden 

kaynaklanan tutarları belirleyen ve açıklayan ve sigorta sözleşmelerinden 

doğan gelecekteki nakit akımlarının tutarını, zamanlamasını ve 
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belirsizliğini bu finansal raporların kullanıcılarının anlamasına yardımcı 

olan açıklamaları gerekli kılmaktadır (Md. 1) 

Standarda göre; hem sigorta unsuru, hem de birikim unsurunu içeren 

Sigorta Sözleşmelerinde; bazı durumlarda, sigortacıya bu unsurları 

ayrıştırmasına izin verilir veya sigortalı bu konuda zorunlu tutulur (Md. 

10):  

(a) Aşağıdaki koşulların ikisinin birden sağlanması durumunda 

ayrıştırma zorunludur: (1) Sigortacının, birikim unsurunu ayrı olarak 

ölçebilmesi.  

(2) Aksi halde, sigortacının muhasebe politikalarının, birikim 

unsurundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin 

muhasebeleştirilmesini gerektirmemesi.  

(b) Sigortacının (a/1)'deki gibi birikim unsurunu ayrı bir şekilde 

ölçebilmesi fakat muhasebe politikalarının, birikim unsurundan 

kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin ölçülmesinde kullanılan esaslara 

bakılmaksızın, anılan hak ve yükümlülüklerin muhasebeleştirilmesini 

gerekli kılması durumunda, ayrıştırmaya izin verilir fakat söz konusu işlem 

zorunlu tutulmaz. 

(c) Sigortacının (a/1)’deki gibi birikim unsurunu ayrı olarak ölçemediği 

durumlarda ayrıştırmaya izin verilmez. 

Sigortacının, belirlenmiş sigorta borçlarını2 cari piyasa faiz oranları 

yansıtılmak suretiyle yeniden ölçmesi ve bu borçlardaki değişiklikleri kâr 

veya zararda muhasebeleştirmesi amacıyla muhasebe politikalarını 

değiştirmesine izin verilir, fakat anılan konuda zorunlu tutulmaz (Md. 24). 

TFRS 4 cari piyasa oranlarının kullanılmasını önermekle birlikte zorunlu 

tutmamaktadır. 

Sigortacı, her raporlama dönemi sonunda, sigorta sözleşmelerinin 

gelecekteki nakit akışlarına ilişkin cari tahminler kullanarak, 

muhasebeleştirmiş olduğu sigorta borçlarının yeterli olup olmadığını 

değerlendirir. Eğer bu değerlendirme, gelecekteki tahmini nakit akışlarının 

ışığında sigorta borçlarının defter değerinin yetersiz olduğunu gösterirse, 

açığın tümü kâr veya zararda muhasebeleştirilmektedir (Md. 15). 

UFRS 4- Sigorta Sözleşmeleri Standardı; 

Geçici bir standarttır. 

Sigorta sözleşmelerinin ölçümünü içermemektedir. 

Uygulamada birlik bulunmamaktadır. Her işletme sigorta 

sözleşmelerinden kaynaklanan finansal işlemleri yerel finansal raporlama 

ilkeleri ve Ulusal Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ışığında 

hazırlamaktadır. Bu nedenle yatırımcılar, kreditörler ve karar alıcılar 
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açısından finansal raporların okunması, analiz edilmesi ve 

karşılaştırılabilmesi mümkün olmamaktadır. 

3-UFRS 17- Sigorta Sözleşmeleri Standardı 

IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu), 18 Mayıs 2017’de, 

UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardını yayımlamıştır. 

Sigorta Sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesini belirleyen ilk kapsamlı 

standart olan UFRS 17’nin yürürlüğe girme tarihi 01/01/2021 olarak 

belirlenmiştir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) 

14.11.2018 tarihinde aldığı karar ile UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin 

yürürlük tarihinin 2022 yılına ertelenmesini teklif etmiştir. 

Standart, kapsamına giren sigorta sözleşmelerinin; finansal tablolara 

alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin esasları 

belirlemektedir. UFRS 17’nin amacı, işletmelerin söz konusu sözleşmeleri 

gerçeğe uygun bir biçimde göstererek, ihtiyaca uygun bilgiler sunmasını 

sağlamaktır. Bu bilgiler, sigorta sözleşmelerinin işletmenin finansal 

durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisinin finansal 

tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesinde esas teşkil etmektedir 

(Md. 1) 

Standart aşağıdaki konularda fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

 Sigorta sözleşmelerinin yükümlülükleri, riskleri ve performansına 

ilişkin güncellenmiş bilgi sağlayacaktır. 

 Şeffaf finansal raporlama sağlayacaktır. 

 Şeffaflık nedeniyle yatırımcı ve analistlere güven verecektir. 

 Tüm sigorta sözleşmeleri için güncel ölçüm modeline dayalı olan 

tutarlı bir muhasebeleştirme sistemi sunacaktır. 

Standart aşağıdaki alanlarda değişiklikler getirmektedir. 

3.1.Yükümlülüklerin Ölçüm Modeli 

Standarda göre; Sözleşmeler bilançoda aşağıdakilerin toplamından 

oluşmalıdır: Sözleşmenin İfasına İlişkin Nakit Akışları ve Sözleşmeye 

Dayalı Hizmet Marjı 

Sözleşmenin İfasına İlişkin Nakit Akışları=Sigortacının almayı 

beklediği primler +Ödemeyi beklediği hasarlar, giderlere ait güncel 

tahmin+ risk düzeltmesi 
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Sözleşmeye Dayalı Hizmet Marjı=Gelecekte sigorta teminatının 

sağlanmasından beklenen kâr 

Gelecektek

i Nakit 

Akışlarının 

Bugünkü 

Değeri 

 

+ 

Risk 

Düzeltmes

i 

 

+ 

Kazanılmamı

ş Kâr 

= Bilançoda 

Raporlanan 

Sigorta 

Sözleşmeleri 

Yükümlülükler

i 

3.2.Sigorta Performansı 

STANDART, Sigorta sözleşmelerinden doğan kârın ayrıştırılması 

zorunlu hale gelmiştir. 

 Sigorta Hizmeti Sonucu= Toplanan Sigorta Teminatlarından elde 

edilen Kâr 

 Finansal Sonuç= Finansal Varlıkların Yönetilmesinden Sağlanan 

Yatırım Geliri- Sigorta Yükümlülüklerinden Doğan Finansman Giderleri 

3.3.Sigorta Hasılatı 

STANDART, Sigorta teminatı için talep edilen tutarı primler elde 

edildiğinde değil, bu tutarı kazanıldığında hasılat olarak raporlanmasını 

zorunlu kılmaktadır 

3.4.Sigorta Sözleşmelerindeki Farklı Kârlılığın Ayrıştırılması 

İşletme sigorta sözleşmesi portföyleri tanımlar. Bir portföy, benzer 

risklere sahip olan ve birlikte yönetilen sözleşmelerden oluşur. Bir ürün 

grubunda yer alan sözleşmelerin benzer risklere sahip olması ve 

dolayısıyla birlikte yönetiliyorlarsa aynı portföyde olması beklenir. Farklı 

ürün gruplarında yer alan sözleşmelerin (örneğin, düzenli prim ödemeli 

hayat sigortasına kıyasla tek prim ödemeli yıllık sabit gelirler) benzer 

risklere sahip olması beklenmez ve dolayısıyla bu sözleşmelerin farklı 

portföylerde olması beklenir (Md. 14). 

İşletme, düzenlediği sigorta sözleşmelerinden oluşan bir portföyü 

asgari olarak aşağıdaki gruplara ayırır: (a) Varsa, ilk defa finansal tablolara 

alma sırasında ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmelerden oluşan bir 

grup,  

(b) Varsa, ilk defa finansal tablolara alma sırasında, daha sonra 

ekonomik açıdan dezavantajlı hale gelmesine ilişkin önemli bir olasılık 

bulunmayan sözleşmelerden oluşan bir grup ve  

(c) Varsa, portföyde geri kalan sözleşmelerden oluşan bir grup. (Md. 

16). 
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Sigorta Sözleşmeleri Portföyleri (Risk Grubuna Göre; Yıllık Gelir 

Sigortası-Araç Sigortası) 

Sigorta Sözleşmeleri Grupları (Karlılığa Ve Yıla Göre) 

3.5. Ekonomik Koşullardaki Değişimlerin Etkisinin Finansal 

Tablolara Yansıtılması 

STANDART, Sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini piyasa 

durumunu yansıtan güncellenmiş tahminlerle ve sigorta sözleşmelerine 

dayanak olan varlıklarını gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümünü 

zorunlu kılmaktadır. 

4.Türkiye’deki Gelişmeler 

Türkiye’de KGK(Kamu Gözetim Denetim ve Muhasebe Standartları 

Kurumu), 17 Ağustos 2018 tarihinde TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri 

Standardının Taslak Metini yayınlamış ve kamuoyu görüşüne 

sunulmuştur. 

5. Standardın Sağladığı Faydalar 

Standarda göre hazırlanmış Finansal Tablolardaki bilgilerin güncel ve 

karşılaştırılabilir olması nedeniyle; yatırımcılar, kredi verenler ve işletme 

ilgilileri açısından karar almada güvenirlik ve hız sağlayacaktır. 

Sigorta sözleşmelerinin kârlılık ve riske göre sınıflandırmasını yaparak; 

farklılıkların görünür olmasını sağlayacaktır. 

Sigorta şirketlerinin ve Sigortacılık sektörünün ekonomik koşullardaki 

değişikliklerden etkilenmemesi için türev ürünler kullanma gibi çeşitli 

seçenekler sunulmaktadır. 

6.Sonuç 

Günümüze kadar muhasebeleştirme esasları belirlenmemiş sektörde 

standart bir raporlama sisteminin kurulması çok yararlı olacaktır. 

Standardın uygulanma tarihi olan 2021 yılı başına kadar; gerek 

uygulayıcıların gerekse düzenleyici kuruluşların önerileriyle standarttaki 

zorlayıcı hükümler hafifletilmesi beklenmektedir.  

Uygulama tarihi öncesi uygulayıcı meslek mensuplarının eğitimleri 

tamamlanmalıdır. 
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1.Giriş 

Küreselleşme, sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve mali etkileri olan 

bir olgudur. Tüm ülkelerin farklı şekillerde de olsa küreselleşmeden 

etkilendiği görülmektedir. Küreselleşmenin mahiyeti, ülkelere sağladığı 

avantajları ve dezavantajları bir yana, bu olguya karşı koymak ya da bu 

olgudan yararlanmak küreselleşen dünyada tek başına bir ülkenin elinde 

olmaktan çıkmaktadır. Sözü edilen diğer etkileri bir tarafa, ekonomik ve 

mali etkiler çerçevesinde konuya bakıldığında, ülkelerin ekonomi ve 

maliye politikalarının küreselleşme ile artan bütünleşme ve etkileşim 

sonucunda birbirine bağımlılık arz etmesi, bu politikaların aynı zamanda 

etkinliğini yitirmesine de neden olmaktadır. 

Küreselleşme ile başta sermaye faktörü olmak üzere artan faktör 

hareketliliği, ülkelerin bu durumdan faydalanmak istemeleri nedeniyle 

birbirleriyle bu konuda yarışmak veya rekabet etmek sonucunu 

doğurmaktadır. Bu çerçevede ülkelerin kamu harcamaları ve vergi 

gelirleri bu süreçten etkilenmektedir. 

Çalışmanın konusu, küreselleşmenin ekonomik ve mali boyutunun bir 

sonucu olarak karşımıza çıkan vergi rekabeti olgusudur. Çalışmada, vergi 

rekabeti kavramı, küreselleşme ile vergi rekabeti ilişkisi, vergi 

rekabetinin etkileri ve vergi rekabeti araçlarına yer verilmektedir. 

2.Vergi Rekabeti Kavramı 

Vergi rekabeti kavramı son yıllarda özellikle uluslararası alanda 

üzerinde sıkça durulan önemli bir konudur (Öncel ve Öncel, 2003: 5). 

Vergi rekabeti ile ilgili literatür, bu olgunun tanımlanması hususuna 

şaşırtıcı derecede az çaba sarf etmiştir. Bazı durumlarda vergi rekabeti 

bağımsız yönetimlerce verginin işbirliği yapılmamış bir formu olarak 

geniş bir şekilde tanımlanmış görünmektedir. Daha dar bir tanımlama her 

bir hükümetin vergi politikasının diğer hükümetin vergi gelirleri 

dağılımını etkilemesi şeklindedir (Wilson ve Wildasin, 2004: 1066-1067). 
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Vergi rekabeti ve/veya harcama rekabetini kapsayan mali rekabet 

kavramı, üretim, gelir ve istihdamı artırmak için daha fazla yabancı 

yatırımı ülkelerine çekmek amacıyla devletlerin, vergi ve harcama 

politikalarını kullanması şeklinde tanımlanmaktadır (Göker, 2008: 122). 

Vergi rekabeti, geniş anlamda, vergilendirme yetkisine sahip 

idarelerin (yerel yönetimler, eyaletler ve devlet) vergi politikalarının 

diğer idari birimler üzerinde oluşturduğu etkiler şeklinde 

tanımlanmaktadır (Aktan ve Vural, 2004: 2). 

Başka bir tanım ise şöyledir: Vergi rekabeti, üretim faktörleri için 

ülkeyi cazip hale getirmek üzere efektif vergi oranlarının düşürülmesidir. 

Ancak bu rekabet, esas olarak üretim faktörlerinin ülkeler arasında 

hareketli olmasından kaynaklanmakta ve etkinsizlik yaratarak, vergi 

oranları ve dolayısıyla kamu harcamalarında ülkeler arasında dibe doğru 

(race to the bottom) bir yarışa yol açmaktadır (Göker, 2008: 123). Diğer 

taraftan vergi rekabeti, modern refah devletleri için en büyük gelir payını 

oluşturan bireysel gelir vergisi ve kurumlar vergisini zayıflatmakla tehdit 

etmektedir (Avi-Yonah, 2000: 1576). 

Vergi rekabeti için yapılan tanımlara istinaden vergi rekabetinin üç 

unsuru olduğu belirtilmektedir (Giray, 2005: 95): 

i)Birincisi, vergi rekabetinin birey veya firmaların uluslararası rekabet 

gücünü artırmak yoluyla yabancı yatırımları ülkeye çekmeye yönelik bir 

uygulama olmasıdır. 

ii)İkincisi, vergi rekabetinin uluslararası rekabeti içermesidir. 

Uluslararası vergi rekabeti diğer ülkelerin vergi politikalarından etkilenen 

bir ülkenin daha iyi bir durumda olması veya tersi durum için 

kullanılmaktadır. Vergi rekabetinde yükümlüler kendileri için daha uygun 

bir vergi sistemine sahip olan ülkeye gitmeyi tercih edeceklerdir. 

iii)Üçüncüsü, vergi rekabeti aracılığıyla sağlanacak vergi 

avantajlarının çeşitli vergi teşvikleri ile yapılmasıdır. Yatırımların 

yerleşim yeri kararlarında vergi dışı faktörlerde etkili olmakla birlikte 

özellikle dolaysız vergiler önem taşımaktadır. 

Vergi rekabeti literatüründe yaygın görüş, sermayenin vergi oranları 

yüksek ülkelerden, vergi oranları düşük ülkelere doğru kayacağı, 

dolayısıyla dibe doğru bir yarışın sonunda vergi oranlarının çok düşük 

düzeylerde eşitleneceğini öngörmektedir (Göker, 2008: 128). 
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Vergi rekabetini, federal devletler ve ekonomik entegrasyonlar ile 

merkezileşme/yerelleşme açısından ele alındığında yatay ve dikey vergi 

rekabeti, uygulama şekli ve ekonomik sonuçları itibariyle faydalı ve 

zararlı vergi rekabeti şeklinde sınıflandırmak mümkündür (Armağan ve 

İçmen, 2012: 146). Buna göre yatay vergi rekabeti; aynı düzeyde olan iki 

veya daha fazla yerel idare veya bağımsız ülkenin hareketli vergi kaynağı 

üzerinden vergi almaları ve bunlardan birinin aldığı verginin diğerinin 

vergi gelirlerini etkilemesidir. Dikey vergi rekabeti ise, farklı yönetim 

kademelerinden yerel ve merkezi yönetim birimlerinin kendi aralarındaki 

vergi rekabetidir (Armağan ve İçmen, 2012: 146). 

3.Küreselleşme ve Vergi Rekabeti 

1970’li yılların başlarına kadar birçok ülkede kendi yatırımcılarını dış 

rekabete karşı koruma eğilimi yaygın iken 1980’lerden sonra anlayış 

değişikliği ortaya çıkmıştır (Öncel ve Öncel, 2003: 3). OECD ülkelerinin 

ulusal vergi sistemleri, ekonomik kapanmanın ürünü iken, 1980'lerde ve 

1990'larda ulusal pazarları ayıran sınırlar azaldıkça, birçok gözlemci 

ulusal egemenliğin yok olabileceğinden korkmaktaydı. Ticaret 

engellerinin ve sermaye kontrollerinin ortadan kaldırılması ile insan, 

fiziksel veya finansal sermaye gibi mobil faktörler için uygulanabilir bir 

seçenek olarak ortaya çıkmıştır. Hükümetler bu faktörler için rekabet 

etmek zorunda kalacaklar ve artık onlar üzerinden mali gelirleri eskisi 

gibi olmayacaktı. Bunun sonucunda, refah devletinin küçüleceği ve 

yeniden dağıtma gücünün azalacağından endişe edilmekteydi. Vergi 

oranlarının başka yerlerde önemli ölçüde düşük olması durumunda, 

yüksek vergi düzeylerinin sürdürülemez olacağı için devletin payı (ölçek) 

küçülecek, yeniden dağıtım azalacak, çünkü sermaye ve diğer mobil vergi 

matrahları artık yüksek vergiler ödemeyecekti. Kısacası, toplam 

vergilendirme düzeyinin düşeceği, vergi yükünün mobil vergi 

tabanlarından (en önemlisi sermaye) emek, tüketim ve gayrimenkul gibi 

hareketsiz unsurlara yöneleceği iki sonuç tahmin edilmekteydi (Genschel, 

2002: 247). 

Son yıllarda dünya, ülke ekonomilerinin ilerleyen bir 

entegrasyonundan gelen faydaların farkına vardı. Bu durumun etkisiyle 

otark ve kapalı olan ekonomilerin açılarak gerçek dünya ekonomisine 

entegre oldukları bir süreç gözlendi. Dünya düzeyinde faiz oranı 

paritesini destekleyen büyük sermaye hareketlerine izin veren küresel bir 

sermaye piyasası ortaya çıktı (Tanzi, 1996: 4). 
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Ulusal ekonomilerin gelişmesi ve büyümesinin doğal bir uzantısı 

olarak uluslararası ticaretin gelişmesine yol açmakta (Adda, 2013: 14), 

teknolojik gelişmeler, siyasal-ideolojik faktörler, ekonomik faktörler 

(ticaretin küreselleşmesi, finansın küreselleşmesi, hizmet sektörünün 

küreselleşmesi), küreselleşme sürecini etkileyen faktörler olarak ortaya 

çıkmaktadır (Dikkaya ve Özyakışır, 2008: 25-38). 

Küreselleşme, dünyada yaşanan bir entegrasyon süreci olarak 

tanımlanmaktadır. Küreselleşme ile ülkelerin uyguladıkları ekonomi 

politikalarında hızlı değişimler gözlenmektedir. Ticaretin önündeki 

engellerin kaldırılması (gümrük tarifelerinin indirilmesi, kotaların 

kaldırılması, ithalat lisansları, üretim standartları uygulamaları vb.), 

özelleştirme uygulamalarının yaygınlaşması, fikri mülkiyet haklarının 

düzenlenmesi ve deregülasyon gibi düzenlemelerle ekonomik 

yapılanmanın oluşturulması bunların sonucunda, uluslararası 

koordinasyon, uyum ve standardizasyonun gerçekleştirilmesi söz konusu 

olmuştur (Algan ve Akdoğan Gedik, 2011: 287). 

Küreselleşme sürecinin faydalarından bazıları şöyle belirtilmektedir 

(Tanzi, 1996: 4):  

i) Dünya kaynakları daha iyi tahsis edilir, böylece, çıktı ve yaşam 

standartları yükselir. 

ii) Yabancı mallara daha fazla erişme nedeniyle, bireyler mal ve 

hizmetlerde daha geniş bir seçim yelpazesi imkanını elde eder. 

iii) Seyahat maliyeti önemli ölçüde düştüğü için (zaman ve para), 

birçok kişi uzak yerlere gidebilir. 

iv) Bireylerin kullanabileceği miktar ve bilgi miktarı muazzam bir 

şekilde artmış olurken, bilgi alma maliyeti önemli ölçüde düşmektedir. 

Küreselleşme, bir yandan ülkelerin diğer ülkelerden bağımsız bir vergi 

politikası belirlemelerini imkansız hale getirirken diğer yandan tüm 

ülkeleri aynı anda etkileyen ortak sorunlar ortaya çıkarmaktadır (Kargı ve 

Karayılmazlar, 2009: 23). 

Küreselleşme sürecinde vergi rekabeti artış göstermektedir. Bu artışın 

nedenleri kısaca, sermayenin hareketliliğinin artması, emeğin 

hareketliliğinin artması ve vergi cennetlerinin ortaya çıkışı olarak 

belirtilmektedir. 

 

 



[315] 
 

a)Sermayenin Hareketliliğinin Artması 

Ulusal ekonomilerin son dönemlerde küreselleşmenin etkisiyle 

gittikçe daha fazla birbirlerine entegre olması söz konusudur. Bu 

entegrasyonda sınır-aşan yabancı yatırımların rolü önemlidir. Yabancı 

yatırımların istihdamı artırma, milli gelire olumlu katkı sağlama ve ileri 

teknolojiye erişim imkanı sunma gibi olumlu etkileri vardır. Çok sayıda 

ülke, bu olumlu etkileri dikkate alarak yabancı yatırımların önündeki 

engelleri büyük ölçüde kaldırmaktadır. Ülkelerin çoğu kambiyo 

kontrollerini ortadan kaldırmak yoluyla sınırlarını büyük ölçüde yabancı 

sermayeye açmışlardır. Diğer taraftan ülkelerin kendi aralarında 

gerçekleştirdikleri ikili yatırım ve çifte vergilendirmeyi önleme 

anlaşmaları ile yabancı yatırımların artması sağlanmıştır (Aktan ve Vural, 

2004: 6-7). 

b)Emeğin Hareketliliğinin Artması 

Ülkeler çeşitli nedenlerle kişilerin sınır ötesi hareketlerini kontrol 

altında tutmak istemekte ve bu konuda tedbirler almaktadırlar. Buna 

rağmen teknolojik ilerlemeler, bölgesel ticaret bloklarının ortaya çıkması 

ve medyanın yabancı ülkelerdeki yaşam ve fırsatlar hakkında 

bilgilendirmesi gibi nedenlerle sınır aşan işgücü akımları artmaktadır. 

Ulaşım hızı ve imkanlarının artması çok sayıda kişinin uluslararası 

düzeyde hareketliliğinin artmasına neden olmaktadır (Aktan ve Vural, 

2004: 8). Son yıllarda gerek sürekli gerekse geçici istihdam amaçlı göç 

hareketleri önemini artırmaktadır. Bu hareketlilik, bilgi, iletişim ve 

ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere ek olarak gelişmiş ülkelerde 

nitelikli işgücünün kıtlığı sebebiyle artmaktadır (Aktan ve Vural, 2004: 

9). 

c)Vergi Cennetlerinin Ortaya Çıkışı 

Klasik tanımlara göre bir vergi cenneti, çok düşük vergileme ya da hiç 

vergilendirme olmayan bir ülkedir. Sadece bu değil aynı zamanda yüksek 

seviyede gizlilik ve amaçlarını gerçekleştirmeleri için karmaşık stratejiler 

sağlayan güçlü finansal hizmetler ağı varlığı ile bilinir (Mara, 2015: 

1639). Zararlı (Haksız) vergi rekabetinin uç örneklerinden biri vergi 

cennetleri olarak isimlendirilen vergi sığınaklarıdır (Öncel ve Öncel, 

2003: 14). Vergi cennetleri, uluslararası rekabet şartlarında firmaların 

yerleşik oldukları ülkelerde yüksek vergi ödemekten kaçınmak ve 

vergilemeden kaynaklanan mali yükü en aza indirmek için tercih ettikleri 

yerler olarak tanımlanabilir (Aktan ve Vural, 2004: 11-12). Bununla 

birlikte ülkelerin ekonomilerinin durumuna göre belli sektörlerde vergisel 
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kolaylıklar sağlaması söz konusu olabileceği, bu nedenle her vergi 

kolaylığı sağlayan ülkenin vergi cenneti olarak nitelendirilmemesi 

gerektiği belirtilmektedir (Kargı ve Yayğır, 2016: 9). 

Vergi cenneti ülkelerinin varlığı, vergiden kaçınma ve vergi 

kaçakçılığını kolaylaştırmaktadır (Tanzi, 1996: 10). Vergi cennetleri 

konusunun OECD tarafından 1961 yılından beri çeşitli şekillerde ele 

alındığı görülmektedir. OECD, 1990’lardan sonra bu konuyu daha ciddi 

olarak gündemde tutmaya başlamıştır (Öztürk ve Ülger, 2016: 251). 

OECD’nin 1998 yılında yayınladığı raporunda vergi cennetinin 

özellikleri şöyle belirtilmiştir; (Öncel ve Öncel, 2003: 15-16; Kargı ve 

Yayğır, 2016: 9-10; Aktan ve Vural, 2004: 12).  

i)Hiç vergi alınmaması ya da düşük oranda nominal vergi alınması. 

ii)Bilgi değişiminden kaçınılması. 

iii)Şeffaflığın olmaması. 

iv)Aktif bir ekonomik faaliyetin olmaması. 

4.Vergi Rekabetinin Etkileri 

Vergi rekabeti, bazı refah artırıcı olumlu etkilere sahiptir. Bunları 

ekonomide kaynakların daha etkin kullanımını sağlama ve kamu 

harcamalarını disipline etme şeklinde ifade etmek mümkündür. Buna 

karşılık küreselleşmenin etkisiyle yaygınlaşan vergi rekabeti bazı 

problemlere de yol açmaktadır. Bunların başında zararlı vergi rekabeti 

gelmektedir. Sınırsız rekabetin neden olduğu zararlı vergi rekabeti 

meydana getirdiği olumsuzluklar ile vergi rekabetiyle ulaşılmak istenen 

amaçların tersine refah kaybına sebep olmaktadır(Giray, 2005: 94). 

4.1.Olumlu Etkiler 

Tüm rekabet şekilleri faydalı olduğu için vergi rekabeti de faydalıdır 

şeklindeki görüş vergi rekabetine pozitif açıdan yaklaşmakta, vergi 

rekabetinin sağlayacağı faydaları ön plana çıkarmakta ve tarafların vergi 

rekabetinden önemli faydalar elde edebileceği belirtilmektedir (Saraç, 

2006: 138-139). 

Vergi rekabetinin olumlu etkileri şöyle ifade edilmektedir (Kargı ve 

Yayğır, 2016: 6): 

i)Dolaysız vergi oranlarının düşürülmesi ile vergi tabanının 

genişletilerek daha fazla gelir elde edilmesi sağlanır. 
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ii)Vergi rekabeti ile kaynakların daha etkin dağılımı ve kullanımı 

sağlanarak, dünya genelinde refah ve yaşam standartları yükseltilebilir. 

iii)Vergi indirimi sonucu gelirlerinde azalma olan ülkeler kamu 

hizmetlerini seçmenlerin tercihine göre daha etkin kullanır. 

iv)Vergi rekabeti yanlış vergi politikalarının uygulamalarının 

azaltılmasını sağlayabilir. 

v)Vergi rekabeti yatırımların dolayısıyla istihdamın artmasını sağlar. 

vi)Yüksek vergi oranları vergiden kaçınma ve vergi kaçakçılığına yol 

açar, oranların indirilmesi ile vergi gelirleri artabilir. 

vii)vergi rekabeti mali disiplini sağlayabilir. 

viii)Vergi rekabeti refah düzeyini artırabilir. 

4.2.Olumsuz Etkiler 

Vergi rekabetinin birtakım olumsuz etkileri bulunmaktadır. Aşağıda 

önce OECD raporunda sonra literatürde bu olumsuz etkilere yer 

verilmektedir. 

OECD’nin 1998 yılı raporunda vergi rekabetinin olumsuz etkileri 

(Armağan ve İçmen, 2012: 149); 

i)Sermaye akımlarının sapmasına (finansal sermaye akımları üzerinde 

doğruda, reel yatırım akımları üzerinde dolaylı etki), 

ii)Vergi sistemlerinde adil olmayan bir yapının oluşmasına, 

iii)Vergi mükelleflerinin vergiye gönüllü uyumunun zorlaşmasına, 

iv)Vergilerin ve kamu harcamalarının miktar ve bileşimlerinin 

değişmesine, 

v)Vergi yükünün işgücü, servet ve tüketim gibi daha az hareketli vergi 

konularına kaymasına neden olduğu şeklindedir. 

Literatürde vergi rekabetinin olumsuz etkileri şöyle sıralanmaktadır 

(Armağan ve İçmen, 2012: 149-150); 

i)Birinci olumsuz etki, vergi gelirlerinde azalma ve mali yapıda 

bozulmadır. 

ii)İkinci olumsuz etki, kamu harcamalarında azalma ve refah 

devletinin zarar görmesidir. 

iii)Üçüncü olumsuz etki, vergi yükünün görece hareketsiz üretim 

faktörleri üzerine kaymasıdır. 
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iv)Dördüncü olumsuz etki ise, yatırım kararlarında çarpıklıklara neden 

olmasıdır. 

Zararlı vergi rekabetinin etkilerine karşı OECD’nin çabalarının devam 

ettiği gözlenmektedir. Temmuz 2013’de OECD tarafından “Matrahın 

Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem Planı” ilan edilmiştir. 

Eylem Planı üç ana başlıkta oluşmaktadır. Bu başlıklar, (i) kurumlar 

vergisinin uluslararası düzeyde uyumu, (ii) vergilendirme ve özün 

önceliği ilkesinin eşgüdümlenmesi ve (iii) vergilendirmede belirlilik ve 

öngörülebilirlikle desteklenen şeffaflığın sağlanması şeklindedir (Biçer 

ve Erginay, 2015: 55). 

5.Vergi Rekabetinde Kullanılan Araçlar 

Vergi rekabeti amacıyla kullanılabilen bir çok araç bulunmaktadır 

(Peker ve Kılıçer, 2014: 169). Vergi rekabetinde kullanılan araçlar, sınır 

ötesi hareketli üretim faktörlerini kapsayacak şekilde kullanılabileceği 

gibi sadece ülkede yerleşik olmayan faktörlere uygulanmak üzere 

sınırlandırılabilmektedir (Saraç, 2006: 125-126). 

Ülkelerin uluslararası sermayeyi çekmek için kullandıkları araçlar 

genel olarak vergisel teşvikler, finansal teşvikler ve diğer finansal 

olmayan teşvikler (ayrıcalıklar) şeklinde üç ayrı sınıfta 

incelenebilmektedir (Çak, 2008: 21). Başka bir bakış açısından ise, vergi 

rekabetinde kullanılan teşvik araçları genel amaçlı ve özel amaçlı 

teşvikler olmak üzere iki sınıfta ele alınmaktadır (Saraç, 2006: 126; 

Armağan ve İçmen, 2012: 149-150). 

Vergi rekabetinde kullanılan araçlar, vergi rejimlerinin dayanağı olan 

kanuni düzenlemeler şeklinde olabileceği gibi vergi sisteminin dışında 

kalan bazı idari işlemlere ilişkin düzenlemeler de olabilmektedir 

(Ferhatoğlu, 2006: 88-89; Armağan ve İçmen, 2012: 150). 

1990 yılından sonra, dünya da yabancı doğrudan yatırım ve portföy 

yatırımlarının uluslararası akışında büyük ölçüde bir artış olmuştur. 

Yatırımları kendilerine çekmek isteyen ülkeler, bu konuda önemli ölçüde 

rekabet etmektedirler. Bu çerçevede ülkeler gerek alt yapı oluşturarak 

gerekse çeşitli ekonomik araçlar kullanarak, uluslararası alanda 

dolaşımda bulunan, sermaye ve yatırımları yönlendirmeye 

çalışmaktadırlar. Bu araçların başında vergilendirmeyle ilgili araçlar 

gelmektedir (Öncel, 2005: 2). 

Aşağıda vergi rekabetinde kullanılan araçlara kısaca yer verilmektedir. 
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a)Vergi Oranı İndirimleri 

Vergi rekabeti hareketli üretim faktörlerini ülkeye çekmeyi 

amaçladığından bu faktörlere yüklenecek vergi yükünün düşürülmesi 

suretiyle bu amaç sağlanmaya çalışılmaktadır. Vergi yükünün en önemli 

göstergesi olan vergi oranları araç olarak kullanılmaktadır. Vergi oranı 

rekabeti, herhangi bir ekonomik faaliyetin vergi dışı bırakılması veya 

vergi oranında sıfıra ulaşabilecek bir şekilde indirime gidilmesini ifade 

etmektedir (Saraç, 2006: 126). 

Vergi indirimleri, genelde kurumlar vergisi oranlarında yapılan 

indirimler şeklinde görülmektedir. Uygulamada bu araç, ya bütün 

firmalara aynı avantajı sağlamakta veya belirli bir hedef çerçevesinde 

sadece yabancı firmaların vergi indiriminden yararlanması şeklinde 

uygulanmaktadır. İkinci tip uygulama tercihli vergi rejimi adıyla yaygın 

bir şekilde kullanılmaktadır (Çak, 2008: 21). 

b)Serbest Bölgeler 

Serbest Bölgeler vergi teşviklerinin sağlandığı özellikli bölgelerdir 

(Saraç, 2006: 127). Bu bölgeler ülkelerin uluslararası ticaretten daha çok 

pay almak arzusunun sonucu olarak ülke sınırları içinde ticareti artırıcı 

bir araç olarak oluşturulmakta ve kullanılmaktadır (Peker ve Kılıçer, 

2014: 169). 

Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber 

gümrük sınırları dışında kalan, ülkede geçerli olan ekonomik ve mali 

alanda geçerli düzenlemelerin kısmen ya da tamamen uygulanmadığı bir 

teşvik alanıdır (Saraç, 2006: 127). Bu teşvik alanları uluslararası yatırım 

kararlarını etkiledikleri ve vergi matrahlarını kayba uğrattıkları 

gerekçesiyle vergi otoritelerince eleştirilmektedir (Çak, 2008: 22). Diğer 

taraftan OECD’nin bazı serbest bölge uygulamalarını tercihli vergi 

rejimleri listesine eklemesi, serbest bölgelerin vergi rekabeti aracı olarak 

kullanıldığının kanıtı olarak nitelendirilmektedir (Saraç, 2006: 127). 

c)Vergi Tatili Uygulamaları 

Vergi tatili, genelde yabancı sermayeye yönelik ve yabancı 

sermayenin ülkeye girişinden itibaren belirli bir dönem vergi dışı 

tutulmasını sağlayan bir araçtır. Geçici belli bir süreyi içermesine rağmen 

vergi tatili uygulamaları gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermayeyi 

çekmek amacıyla kullandıkları bir teşviktir. Özel amaçlı teşviklerden olan 

bu araç, yönetiminin basit olması, vergi açısından kesinlik taşıması, 

firmalara kolaylık tanıması gibi avantajlara sahiptir. Buna karşılık vergi 
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tatili uygulamalarının yaygınlaşması önemli vergi kayıplarına neden 

olabilecektir (Saraç, 2006: 127-128). Ayrıca vergi tatilleri, genelde bir 

yere bağlı olmayan ve bulunduğu yeri hızla terk edebilen kısa dönemli 

yatırımlarca tercih edildiklerinden eleştirilmektedir (Çak, 2008: 21-22). 

 

d)Teşvik Uygulamaları 

Vergi matrahlarının daraltılmasında kullanılan bir çok vergi 

ayrıcalıkları ve ya vergi teşvikleri bulunmaktadır. Vergisel ayrıcalıkların 

çoğu, belli bir ekonomik amaçla gerçekleştirildiğinden vergisel teşvikler 

olarak da isimlendirilmektedir. Dahası vergi rekabeti konusunda 

teşviklere özel önem veren bazı yazarlar vergi rekabeti yerine teşvik 

rekabeti kavramını kullanmaktadır (Saraç, 2006: 125). 

Tablo 1:Vergi Rekabetinde Kullanılan Teşvik Araçları 

1.Ayni Teşvikler 
-Arsa ve arazi Tahsisi 

-Bina temini 

2.Nakdi Teşvikler 

Karşılıksız 

-Hibeler 

-Primler 

Karşılıklı 

-Uygun koşullu krediler (düşük faiz, uzun vade) 

3.Vergi Teşvikleri 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Teşvikleri 

-Düşük oranlı gelir ve kurumlar vergisi 

-Vergi muafiyeti 

-Zarar mahsubu 

-Hızlandırılmış amortisman 

-Yatırım indirimi 

-Bazı harcamaların vergiden düşülmesi 

-Vergi kredisi  

Katma Değer Vergisi Teşvikleri 

-Sermaye mallarına KVD istisnası 

-Gelişmemiş bölgelere ve/veya bazı ürünlere düşük KDV oranı 
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Gümrük Vergisi Teşvikleri 

-Makine–techizat, hammadde, parça ve yedek parça gibi 

sermaye mallarına gümrük muafiyeti 

-Gümrük vergisi iadesi 

4.Garanti ve 

Kefaletler 

-Kredi garantileri 

-Yüksek ticari risk taşıyan projelere kamu kaynaklı risk 

sermayesi katılımı 

-Ekonomik ve ticari riskleri kapsayan ayrıcalıklı kamu sigortası 

5.Diğer Teşvikler 

-Altyapı hazırlanması 

-Ucuz enerji desteği 

-Ayrıcalıklı kamusal anlaşmalar 

-Yatırım öncesi hizmetler, finansman kaynakları, yatırım projesi 

hazırlama ve yönetme, pazar araştırması, hammadde ve altyapı 

durumu, eğitim, know-how veya kalite kontrol geliştirme 

teknikleri ile ilgili yardımlar 

Kaynak: Mustafa Duran, Teşvik Politikaları ve Doğrudan Sermaye Yatırımları, T.C. 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve 

İnceleme Dizisi No: 33, 2003, s. 27. 

Vergi rekabeti için kullanılan teşvikler Tablo 1’de görülmektedir. 

Buna göre vergi rekabeti amaçlı kullanılan teşvikler; ayni teşvikler, nakdi 

teşvikler, vergisel teşvikler, garanti ve kefaletler ve diğer teşvikler 

şeklinde beş grupta sınıflandırılmıştır. 

 

6.Sonuç 

Küreselleşmenin hız kazanması ile ulusal ekonomilerin bu olgudan 

etkilendikleri görülmektedir. Ulusal ekonomiler küreselleşmenin getirdiği 

ekonomilerin entegrasyonu ve serbestleşme baskısıyla bir taraftan 

küreselleşmenin nimetleri diğer yandan külfetleri ile karşı karşıya 

kalmışlardır. Küreselleşme ve vergi rekabeti, ulus devletlerin 

vergilendirme yetkisini aşındırmakta, ekonomi ve maliye politikalarını 

etkisiz hale getirmektedir. 

Ülke ekonomileri bütünleştikçe, üretim faktörlerinin serbest dolaşımı 

karşısındaki engeller kalkmakta, sermaye akımlarını çekmek için vergi 

rekabeti yoğunlaşmaktadır. Sonuç itibariyle, ülkeye çekilen sermayeye 

karşılık, düşürülen vergi oranları veya vergisel teşvikler nedeniyle 
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kaybedilen vergi gelirleri ile karşılaşılmaktadır. Ülkeye gelen sermayenin 

ekonomiye istihdam ve üretim artışı etkisi ile vazgeçilen veya kaybedilen 

vergi gelirleri etkisi arasındaki farkın pozitif olması gerekir. Aksi halde 

vergi rekabeti gerçekten zarar vermektedir. 

Zararlı vergi rekabeti uluslararası bir sorundur. Bu olgu, öncelikle 

vergi oranlarında indirimler nedeniyle vergi gelirlerini azaltmakta, 

toplumun ortak ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin sağlanması için gerekli 

kamu harcamalarını zora sokmaktadır. Zararlı vergi rekabeti, kaynakların 

etkin dağılmamasına, vergi yükünün hareketli faktör olan sermayeden 

emeğe kaymasına neden olmaktadır. 

Zararlı vergi rekabeti tek tek devletlerin çözebileceği bir sorun 

değildir. Çift taraflı anlaşmalarla da çözülmesi mümkün 

gözükmemektedir. Küresel çapta çözüm aranması ve sağlanması 

gerekmektedir. OECD ve AB zararlı vergi rekabetinin önlenmesini 

gündemlerinde tutmaktadır. Özellikle zararlı vergi rekabetinin etkilerine 

karşı OECD’nin çabalarının devam ettiği gözlenmektedir. 2013 yılında 

OECD “Matrahın Aşındırılması ve Karın Aktarılmasına İlişkin Eylem 

Planı” ilan ederek, kurumlar vergisinin uluslararası düzeyde uyumu, 

vergilendirme ve özün önceliği ilkesinin eşgüdümlenmesi ve 

vergilendirmede belirlilik ve öngörülebilirlikle desteklenen şeffaflığın 

sağlanmasını amaçlamaktadır. 
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1. Introduction 

 

Credit risk, in the simplest sense, is the possibility of a borrower’s 

(credit customer or a counterparty) inability to meet the obligations in 

accordance with the terms of the agreement signed with the bank. Credit 

risk, which is one of the oldest risk of banking system continues to exist 

by increasing its importance day by day with the effects of modern 

economic environment. This situation impels the banks to think harder 

and give more attention to take credit risk under control. Namely, the 

credit risk management concept becomes a very critical and alarming 

issue for the global banking system. The aim of managing credit risk is to 

maximize the bank’s risk weighted assets by managing and measuring the 

risks that the bank may face in accordance with the appropriate 

parameters. That is, the banks have to manage all the risks of credits in 

their portfolio. Moreover, they should take into account the relations of 

credit risks with other types of risks. The effective management of credit 

risk is a vital responsibility for the banks in order to reach stability and 

continuity in today’s brutal market.  

 

Stephanou and Mendoza states that credit risk has been traditionally 

defined as default risk, i.e. the risk of loss from a borrower/counterparty’s 

failure to repay the amount owed (principal or interest) to the bank on a 

timely manner based on a previously agreed payment schedule. A more 

comprehensive definition would actually include value risk, i.e. the risk 

of loss of value from a borrower migrating to a lower credit rating 

(opportunity cost of not pricing the loan correctly for its new level of 

risk) without having defaulted. In order to protect themselves against 

volatility in the level of default/value losses (as well as other types of 

risk), banks have adopted methodologies that allow them to quantify such 

risks and thereby derive the amount of capital required to support their 

business – what is referred to as economic capital (Stephanou & 

Mendoza, 2005). 
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According to Arunkumar and Kotreshwar, credit risk, that is, default 

by the borrower to repay lent money, remains the most important risk to 

manage till date. The predominance of credit risk is even reflected in the 

composition of economic capital, which banks are required to keep a side 

for protection against various risks. According to one estimate, credit risk 

takes about 70% and 30% remaining is shared between the other two 

primary risks, namely market risk (change in the market price) and 

operational risk i.e. failure of internal controls, etc. (Arunkumar & 

Kotreshwar, 2006). Giesecke defines the credit risk as the distribution of 

financial losses due to unexpected changes in the credit quality of a 

counterparty in a financial agreement. Examples range from agency 

downgrades to failure to service debt to liquidation. Credit risk pervades 

virtually all financial transactions (Giesecke, 2004). 

 

Oktay and Temel emphasizes that one of the main risk factors faced 

by all financial institutions is credit risk. Credit risk may be defined as the 

debtor person or organization fails to fullfill its obligations committed 

within the terms of the agreement. With the financial liberalization, 

increased competition among financial institutions, the expansion of 

credit markets and the introduction of new financial instruments, it has 

become complicated for banks to manage credit risk. The first step in the 

effective credit risk management process is to define the credit risks that 

the bank is exposed, measuring these risks and using new techniques to 

avoid from credit risks (Oktay & Temel, 2007). 

 

According to Yılmaz, for the companies the only way to find the 

cheapest loan is to have a better risk degree. For example, the decrease in 

the debtor company's credit rating score means for the bank to take more 

risks, to hold more capital in response to these risks, and to deprive many 

of its resources from the earnings. In such cases, the cost of the loan that 

will be given to firms with lower credit ratings will be increased. The 

lower the rating of companies, the loan interest rates they pay will rise as 

well (ACC report, 2007). Today, credit risk is just not limited to the risks 

that are given by the bank. The changes in the borrower's credit grade are 

also covered by credit risk (Yılmaz, 2010). 

 

Lucas signifies that financial institutions face five major risks: credit, 

interest rate, price, currency, and liquidity. The development of the 

derivatives markets prior to 1990 provided financial institutions with 

efficient vehicles for the transfer of interest rate, price, and currency 

risks, as well as enhancing the liquidity of the underlying assets. 

However, it is only in recent years that the market for the efficient 

transfer of credit risk has developed. Credit risk is the risk that a debt 

instrument will decline in value as a result of the borrower’s inability 
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(real or perceived) to satisfy the contractual terms of its borrowing 

arrangement. In the case of corporate debt obligations, credit risk 

encompasses default, credit spread and rating downgrade risks (Lucas et 

al., 2007).  

 

Finally, credit risk is still alive and continue to be a big threat for 

banking system since it is not managed effectively by answering to new 

situations arising from current financial market. Moreover, if the credit 

risk occurs; this destructs the asset structure of the banks and also makes 

the banks vulnerable to other risks which even causes the bank to go 

failure. Furthermore, being exposed to risks that can not be managed not 

only threaten the bank itself but also impact the future of deposit owners 

of that bank and organizations providing funds to that bank. That is, 

while the problem is a banks's individual loss at the beginning, it may 

then spread to other financial organizations and global financial market at 

the end. So, identifying, measuring and managing risks with a trustable 

risk management system have a vital importance for the banks in order to 

survive. Furthermore, monitoring and auditing the bank’s risk 

management process by an independent authority is also a critical 

component in this process. It is clear that the risk management dynamics 

will identify the future of banking system. 

    

2. Basel II, III 
 

The banking sector becomes more sensitive about the measurement 

and modeling of the credit risk especially by a result of the crisis it 

experienced. These measurements and modeling are performed in 

accordance with some international standards. Basel II Agreement comes 

into account at this point. Basel Committee, the international banking 

supervisory body also claims that the biggest cause of serious banking 

problems is credit risk. Basel Committee prepared the Basel directives in 

order to encourage the supervision and audit authorities of banking 

system about developing effective and reliable credit risk management. 

Basel implementations mainly focus on the subjects as forming the 

appropriate environment related to credit risk, effective process of 

lending credits, proper execution of managing, measuring and monitoring 

functions and providing sufficent control on credit risk. Although there 

are different implementations among the banks, a compherensive credit 

risk management program contains all these mentioned four titles. These 

titles should be handled also regarding the disclosure of credit risk, the 

adequacy of reserves, provisions and assessment of asset quality.  

 

Basel II directives, which is published in 2004 by the Basel 

Committee on Banking Supervision, are a set of standards created within 
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the Bank for International Settlements in relation to the measurement and 

evaluation of banks' capital adequacy. The concept of risk with Basel II, 

is dealt also by considering credit risk, operational risk and market risk. 

When calculating the capital adequacy ratio, these risk values are used. 

The minimum value of this ratio is 8%. 

 
Capital Adequacy Ratio =Equity/(Credit Risk+Market Risk+Operational Risk) 

                    (1) 

 

Credit risk refers to partially or completely lack of return of the credit 

extended, securities purchased or given money in any way by banks; 

Market risk refers to a bank's risk of loss or capital loss as a result of the 

changes in interest rates, exchange rates and stock prices depending on 

the volatility of the financial markets; Operational risk refers to the risk 

of incurring losses that may arise due to improper or non-operating 

internal processes, people, systems or external events (Utku et al., 2009). 

 

  Although non-financial corporate debt (bond issues and privately 

issued debt) has become more common in the last one or two decades, 

bank loans are still the prime source of business finance, especially for 

small and medium size enterprises (SMEs). As a consequence, banks’ ex-

ante assessment of the riskiness of loan applicants and their resulting 

decision to grant credit (or not) at some risk-adjusted interest rate are of 

great importance for businesses. Bank regulators increasingly lean on the 

risk assessments made by banks: In the Basel Committee’s new capital 

adequacy rules, the so-called Basel II Accord (Basel Committee 2004), 

internal risk ratings produced by banks have been given a prominent role. 

Unlike previous regulation, the rules of Basel II will, for many big and 

internationally active banks, make the size of the required buffer capital 

contingent on their own appraisal of ex-ante individual counterpart risk. It 

will be up to the banks to characterize the riskiness of the counterparts 

and loans in their portfolios by means of risk categories or "rating 

classes". A special feature of the new regulation is that retail credit and 

loans to SMEs will receive a different treatment than corporate loans and 

will require less regulatory capital for given default probabilities. The 

main reason for this differential treatment is that small business loans and 

retail credit are generally found to be less sensitive to systematic risk. 

Their risk of default is thought to be largely of an idiosyncratic nature and 

as a result, default probabilities are assumed to be more weakly correlated 

when compared with corporate loans. Another reason for the preferential 

treatment of retail credit lies in a technical assumption by the Basel 

Committee that maturities are shorter (Jacobson et al., 2005).  
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In the master plan, the Basel Committee gave the details of the 

principles of implementation (how to calculate the capital adequacy ratio, 

how the banks manage the risks they are exposed to). In order to avoid 

the problems that will be encountered in practice, mathematical methods 

for the risk management and the mathematical and the statistical methods 

referred to basic components of risk (operational risk, credit risk and 

market risk) are also dealt in the master plan (Çelik & Kızıl, 2008). 

 

    Basel II capital adequacy regulation is founded on three basic 

pillars. These are minimum capital adequacy, supervisory review process 

and market discipline. In the first structural block, the calculation of the 

total minimum capital requirement for credit risk, market risk and 

operational risk are discussed. The capital adequacy ratio is calculated 

based on regulatory capital and risk-weighted assets. In this study, the 

risk of the loan in the first structural block, will be discussed. 

 

  The Basel II accord has been criticized extensively because of its 

implications from its first conception. Altman and Saunders (2001) 

found, among other things, that relying on tradition agency ratings may 

produce cyclically lagging rather than leading capital requirements and 

that the risk based bucketing proposal lacks a sufficient degree of 

granularity. Instead they advised to use a risk weighting system that more 

closely resembles the actual loss experience on loans. Criticism like this 

has spurred subsequent research by authors such as Carling, Jacobson, 

Lindé and Roszbach (2004), Dietsch and Petey (2002), Estrella (2001), 

Calem and La Cour-Little (2001), and Hamerle, Liebig and Rösch (2003). 

Their work employs credit risk models for the ultimate goal of calculating 

capital requirements under a variety of alternative systems and makes 

clear, among other things, how the proposed Internal Ratings Based 

(IRB) approach relates to general Value-at-Risk (VaR) models of credit 

risk and state of the art risk rating and how the technical specification of 

the final IRB design will affect banks’ policies (Giesecke, 2004). 

 

Basel III, is the comprehensive reform measures developed by the 

Basel Banking Supervision Committee for the purpose of strengthening 

the risk management and supervision of the banking sector and the 

financial arrangements after the global financial crisis. These measures 

introduce new applications such as increasing the quantity of minimum 

capital, making changes in its nature, in addition to the current practice 

the introduction of a non-risk-based, in other words, accounting-based 

minimum capital requirements standard, increasing or reducing the 

capital requirement that is needed to be kept according to the economy 

cycle periods and making arrangements for the minimum liquidity ratios. 
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It is planned to make a gradual transition to these applications beginning 

from 2013 to 2019 (BRSA Report of Turkey, 2013).  

 

The aims of Basel III can be summarized as increasing the stability of 

banking system against the financial and economic shocks whatever their 

source are, improving corparate governance and risk management 

applications, and increasing the transparency of banks and their feature of 

providing information to the public. In other words, Basel III, is not like 

Basel II which is seen as a “revolution” of changing the method of 

calculation of capital requirement completely, but it is accepted as an 

additional set of regulations that completes the shortcomings of Basel II 

observed in the last financial crisis. 

  

3. Credit Risk Measurement 

 

Three basic approaches are used to measure credit risk: 

1. Standardized Approach 

2. Basic Internal Rating Based Approach 

3. Advanced Internal Rating Based Approach 

While the notes of the credit rating agencies are used in Standard 

Approach, the inputs that have been calculated with the internal rating 

models of banks are used in Internal Rating Based approaches. The 

difference between the Basic and Advanced Internal Rating Based 

approaches relates to banks' internal risk parameters that they would 

estimate. When in the Basic Internal Rating Based Approach, only the 

"Probability of Default" (PD) is estimated in the banks, in the Advanced 

Internal Rating Approach as well as PD, "Loss Given Default (LGD)", 

"Exposure at Default (EAD)"  and "Maturity (M)" parameters are also 

internally estimated through the models established by the bank 

(Cangürel, 2012). 

 

The purpose of credit risk management, is to maximize risk-adjusted 

returns in appropriate parameters by managing risks that the organization 

can be exposed. Credit risk is determined by the borrower in case of 

default. After including each debtor into a risk group, "Probability of 

Default" is determined for each class. The probability of default is not the 

only component of the credit risk. The organization not only takes into 

account the probability of default, but also considers how much it will 

loose in case of default. The losses in case of default depends on two 

factors. The first factor is how much the institution is waiting to charge 

the debtor for each risk. If the amount to be received after default is not 

sufficient, this condition will result in the emergence of the "Defaulting 

Lost" event. The second factor is equal to the amount that is risked at 

default and this amount is called "Defaulting Risk". The credit rating 
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models use the data about the observable characteristics of the borrower 

either to calculate the probability of default or to distinguish borrowers 

into different default groups. With these models, it is possible to 

determine numerically which factors are effective in explaining the risk 

of default and also the relative importance of these factors can be 

evaluated. Thus, the pricing techniques will be improved as well as the 

bad credit demands can be eliminated. As a result, the amount of 

provision that should be separated for expected credit losses will be 

calculated better (Bolgün & Akçay, 2009). 

 

Various statistical methods were used in the credit risk prediction. 

Budak and Erpolat (2012), made a comparison of artificial neural 

networks and logistic regression analysis in the estimation of credit risk. 

The method of artificial neural networks has been found to be superior to 

logistic regression method in prediction of the credit risk (Budak & 

Erpolat, 2012).  

 

4. Application 
 

In this section an application of stress test made by using real data of 

an investment bank activating in Turkey is described. This investment 

bank is a fully state-owned bank acting as the Turkish government’s 

major export incentive instrument in Turkey’s export strategy. As a 

means of aiding export development, the bank offers specialized financial 

services through a variety of credit, insurance and guarantee programs. 

Stress testing is a risk management technique used to determine and 

evaluate the potential effects on an institution’s financial condition, of a 

set of specified changes in risk factors, corresponding to exceptional but 

reasonable events. According to regulations about Bank’s Internal 

Systems and Capital Adequecy text, the banks are obliged to establish 

and operate a stress test program in order to measure important risks and 

vulnerabilities that can arise from adverse situations special to the bank or 

come out under stress conditions in economical and financial 

environment. By applying stress test techniques, the banks can do 

proactive risk estimation, eliminate limits and imperfect points of 

historical data and models, support internal and external communication, 

feed the process of capital and liquidity plan, provide information for 

determining the bank’s risk tolerance and desire, and improve action 

plans and risk reduction techniques under different stress situations. 

Moreover, stress testing is especially important after long periods of 

stable economic conditions, when forgetting negative conditions can lead 

to complacency and ignoring the risks. It is also a key risk management 

technique during expansion periods, when new financial tools that grow 
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rapidly appear and for which limited or no historical experience is 

available.  

 

The data corresponding to date of 31.12.2012 used in the stress test 

calculations were obtained from the system of the sample investment 

bank. According to the stress test methodology processed in this study, 

there are two different methods such as worsening PD values at 1 degree 

and increasing the LGD rates at 10% will be applied. As of 31.12.2012, 

the elements of guarantees for open to the risk of loans of such 

investment bank are bank guarantees of loans granted by bank, letters of 

guarantee, bank avalised exporter bills and the extremely limited amount 

of credit guarantee fund and real estate mortgages. Except for the last two 

elements, the ratio of bank guarantees to total open to the risk of loans is 

99.48%. In the stress test conducted, since the risk of the company is not 

undertaken for almost all credit transactions (directly or indirectly under 

the bank guarantee as a whole) instead of firm ratings, Fitch's bank 

ratings published for financial institutions including the range from 1990 

to 2011 and also default rates published for these banks were used. The 

grades of the rating agencies such as S & P, Moody's, and JCR Eurasia 

were used for a few banks whose grades can not be found. Confidence 

level used in this study is 99.9%. This rate is the accepted confidence 

level by Basel Comittee in the Basel II text. 

 

In the application that will be shown in this section, we are going to 

calculate the unexpected loss of the sample bank in the real situation and 

also under two different stress conditions and then we are going to 

compare the results we obtain. While calculating the unexpected loss we 

consider every single credit line separately and apply the formulas that 

will be told below to each record in order to find out all the unexpected 

losses of each credit line. Then we will take the sum of these individual 

unexpected losses and reach the cumulative unexpected result of the 

sample bank.  

 

4.1. Probabilities of Default Used in the Calculation of 

Unexpected Loss 

 

Table 1 (column D) was used for the values of probabilities of default. 

For example, an AAA-rated institution’s PD value is 0 (there is no 

probability of default). 
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Table 1. Fitch Global Financial Institutions Average Annual 

Transition Rates: 1990-2011 
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4.2. The Exposure of Default in the Calculation of Unexpected 

Loss (EAD) 

 

EAD is the balance of loans in the bank’s trial record. That is, the 

unpaid amount of each credit record was used as EAD in our application. 

 

4.3. The Credit Types and their Loss Given Defaults (LGDs) in 

the Calculation of Unexpected Loss 

  

According to Basel II report, LGD rates used in calculations changes 

depending on the credit types. That is, if a credit type is more risky so 

that its rate of LGD must be higher. In this application, three LGD rates 

group are formed considering the credit types of the sample bank and 

obeying the rules determined by Basel. 

TYPE-1: This type represents morgaged credits. Being loyal to Basel 

document, the rate of LGD that will be applied to the secured part of 

credits is 35%, while the rate for the remaining unsecured part is 45%. 

TYPE-2: This type represents the credits used by a intermediation of 

a bank or the receivables from the central governance. Although the loss 

given default rate for receivables is illustrated as at least 35%, the rate of 

45%, which is applied to receivables outside of the elements of guarantee 

covered by the credit risk mitigation techniques, is used by considering 

the worst case scenario in the conducted stress test. In other words, in the 

calculations of unexpected loss of the investment bank, the LGD rate of 

45% is used for the central government receivables (country loans), loans 

granted by banks, loans granted and avalised by banks and loans secured 

by banks. 

TYPE-3: This type represents the credits which are loaned to sample 

bank’s own staff. Comparing with the secured credits, the risk of 

unpayment of these credits are seen higher, and so the LGD rate of this 
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type is taken higher than the secured credits. The rate of LGD for staff 

credits is used as 50%. 

 

4.4. The Calculations of Risk-Weighted Assets for Unexpected 

Loss According to Credit Types  
 

In this section the formulas, which are used during the calculations of 

unexpected loss are explained. Since some parameters of formulas 

change according to credit types, the formulas are implemented in two 

different titles. The formulas and parameters that should be used in the 

calculation of risk-weighted assets such as Correlation 'R', Maturity 'M', 

Maturity Adjustment 'B', Capital Requirement 'K', Risk-Weighted Assets 

'RWA', Unexpected Loss 'UL' and Expected Loss 'EL'  are defined below: 

Correlation 'R' : The formula is a constant formula directly coming 

from the Basel II text. It returns a default correlation coefficient for the 

probability of default. 

Maturity ‘M’:  It represents the remaining time for credits’s maturity 

date as of the estimation date in the type of month.  

Maturity Adjustment 'B' : It is a coefficient which is estimated by a 

maturity adjustment formula and takes place in the Basel II’s 

comprehensive version. 

Capital Requirement 'K' : It estimates how much capital requirement 

occurs with respect to the risk amounts. The formula also takes place in 

the Basel II text. 

Risk-Weighted Assets 'RWA': It is a coefficient which shows how much 

the capital amount that should be kept for a given credit. 

Unexpected Loss 'UL': It is the loss amount which is not expected by 

the bank in a determined confidence level. The banks can separate an 

amount for ELs as an accounting entry; but since the UL is uncertain 

because of its nature, the banks should also separate an amount for ULs 

after estimation. 

Expected Loss 'EL': It means the maximum amount that can be lost in 

a default or a probability of default situation. 

 

4.4.1 The Risk-Weighted Loans Granted to Corporate, 

Treasury and the Central Bank and the other Banks 

 

The formulas that should be used in the calculation of risk-weighted 

assets below are implemented for each cash loan of the sample bank. 

 
R=0.12x(1–exp(-50xPD))/(1–exp(-50))+0.24x[1–(1–exp(-50xPD))/(1–exp(-50))] 

                                                                                                                (2) 

 

B=(0.11852–0.05478xIn(PD))2                       (3) 
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K=[LGDxN[(1–R)-1/2xG(PD)+(R/(1–R)1/2xG(0.999)]–PDxLGD]x(1–1.5xb)-

1x(1+(M–2.5)xB)                    (4) 

 

RWA=Kx12.5xEAD                                                         (5) 

 

UL=K*EAD  or   UL=(RWA)*0.08               (6) 

 

EL=PD*LGD*EAD                 (7) 

 

4.4.2. The Other Retail Loans  

 

The formulas that should be used in the calculation of risk-weighted 

assets below are implemented for each staff loan of the sample bank. 

 
R=0.03x(1–exp(-35xPD))/(1–exp(-35))+0.16x[1–(1–exp(-35xPD))/(1–exp(-35))]    

                           (8) 

          

K=LGDxN[(1–R)-1/2xG (PD) +(R/(1–R))1/2xG(0.999)]–PDxLGD     (9) 

 

RWA=Kx12.5xEAD         (10) 

        

UL=K*EAD  or  UL=RWA*0.08                      (11) 

 

EL=PD*LGD*EAD          (12)  

 

In the stress test methodology, there are two different methods such as 

worsening PD values at 1 degree and increasing the LGD rates at 10% 

were applied. In the first method, by worsening the PD of an AAA-rated 

institution at one step which is 0 originally and pairing the value of 0.05 

which is the PD of AA grade with AAA grade, the response of 

unexpected loss to this is measured and mapped. A similar procedure is 

applied to all grade categories. In the second method, by shocking LGD 

rates for each type of loan with an increase of 10%,   how the unexpected 

loss would react to this is measured. For example, while 45% LGD is 

used for the receivables of banks and central governments as required by 

the Basel II Accord, by shocking LGD with an increase of 10% the 

reaction of unexpected loss is measured. 

 

5. RESULTS 
 

The Unexpected Loss for credit risk is calculated separately for each 

of the states of worsening the Probability of Default at one level and 

increasing Loss Given Default by 10% without using any stress factor. 

While a significant increase is observed in capital requirement in the case 

of worsening the Probability of Default at one level with respect to its 
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starting stage, there is a limited increase in unexpected loss is seen in case 

of increasing Loss Given Default by 10% with respect to its starting 

stage. The Unexpected Loss before the stress test is given in Table 2. 

 

 
Table 2. The Unexpected Loss Before the Stress Test 

Risk Amount Expected Loss Unexpected Loss 

13,270,173,207.07 33,346,482.36 523,898,946.56 

 

In the normal case the unexpected losses for credit risk is 

523,898,946.56. The equity is 3,803,588,427.44 TL at 31.12.2012. So 

when there is no change in PD and LGD in the normal state, the loss that 

will be experienced by credits is limited to this amount. The ratio of this 

amount to equity is approximately 13.77%. This means that, under 

normal conditions the investment bank has the equity which is 

approximately 7.26 times more than it should be. The distribution of 

unexpected loss before stress test according to the ratings is given in 

Figure 1 and 2. 
Figure 1. The Distribution of Capital Requirement/Rating for Banks 

 
Figure 2. The Distribution of Unexpected Loss/Rating for Central 

Governments 
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The Unexpected Loss (UL) calculated for credit risk in the event of 

worsening the Probability of Default (PD) at one level is 974,555,387.76. 

The equity is 3,803,588,427.44 TL at 31.12.2012. So when the 

Probability of Default (PD) is worsened at one level, the loss that will be 

experienced by credits is limited to this amount. The ratio of this amount 

to equity is approximately 25.62%. This means that, when the Probability 

of Default (PD) is worsened at one level, the investment bank has the 

equity which is approximately 3.90 times more than it should be. 

 

The distribution of unexpected loss according to credit programs 

before stress test is given in Table 3. The unexpected loss calculated by 

worsening the Probability of Default at one level is given in Table 4. 

 
Table 3. The Distribution of Unexpected Loss according to 

Credit Programs Before Stress Test 
 

 

RISK AMOUNT % UL 

 

% EL 

 

% 
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Table 4. The Unexpected Loss (UL) Calculated in Case of 

Worsening the Probability of Default (PD) at one Level 

Risk Amount Expected Loss Unexpected Loss 

13,270,173,207.07 148,041,134.46 974,555,387.76 

 

The distribution of Unexpected Loss (UL) calculated in case of 

worsening the Probability of Default (PD) at one level according to 

ratings in Figure 3 and 4. 
Figure 3. The Distribution of Capital Requirement/Rating for Banks 

 
 

Figure 4. The Distribution of Grades of Unexpected Loss/Rating for 

Receivables of Central  Governments 
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Table 5. The distribution of Unexpected Loss (UL) 

according to credit programs in the event of worsening the 

Probability of Default (PD) at one level 
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AMOUNT 

% UL % EL % 

CREDIT1 6,932,405,853

.42 

100 493,412,87

4.771 

50

.63 

65,178,78

8.28 

44.

03 
CREDIT2 20,245,677.14 52.

24 

1,286,092.

15 

0.

13 

113,309.8

3 

0.0

8 
CREDIT3 30,656,256.20 0.15 1,566,024.

10 

0.

16 

129,169.0

3 

0.0

9 
CREDIT4 41,455,692.84 0.2

3 

3,014,806.

6 4 

0.

31 

434,910.7

6 

0.2

9 
CREDIT5 931,061,080.6

3 

0.3

1 

66,784,635

.93 

6.

85 

9,623,515

.27 

6.5

0 
CREDIT6 1,130,167 7.0

2 

78,024.52 0.

01 

7,833.45 0.0

1 
CREDIT7 241,357,981.4

5 

0.0

1 

20,582,860

.71 

2.

11 

4,616,690

.17 

3.1

2 
CREDIT8 35,172,293.97 1.8

2 

2,503,542.

02 

0.

26 

297,708.0

1 

0.2

0 
CREDIT9 105,026,333.5

1 

0.2

7 

8,964,284.

71 

0.

92 

2,282,076

.79 

1.5

4 
CREDIT10 5,937,723 0.7

9 

393,389.16 0.

04 

36,653.40 0.0

2 
CREDITB1 3,499,490,954.

88 

0.0

4 

263,347,46

0.61 

27

.02 

44,085,36

8.29 

29.

78 
CREDITB2 182,093,987.1

0 

26.

37 

10,688,610

.27 

1.

10 

1,161,352

.15 

0.7

8 
CREDIT11 417,533,014.7

9 

1.3

7 

32,159,446 3.

30 

4,838,338

.75 

3.2

7 
CREDIT12 186,072,246.5

8 

3.1

5 

13,356,074 1.

37 

1,584,163

.09 

1.0

7 
CREDIT13 457,788,642.5

3 

1.4

0 

33,674,271 3.

46 

4,701,525

.8 

3.1

8 
CREDITS1 2,611,648.63 3.4

5 

114,436.23 0.

01 

15,669.89 0.0

1 
CREDITC1 180,133,653.6

3 

0.0

2 

22,628,544 2.

32 

8,934,061

.48 

44.

03 
TOTAL 13,270,173,20

7.07 

1.3

6 

974,555,38

7.77 

10

0 

148,041,1

34.46 

10

0 
 

Table 6. The Unexpected Loss calculated in case of increasing 

Loss Given Default by 10% 

Risk Amount Expected Loss Unexpected Loss 

13,270,173,207.07 36,681,130.60 576,288,841.22 

 

 

The Unexpected Loss (UL) calculated for credit risk in case of 

increasing Loss Given Default by 10% is 576,288,841.22. The equity is 

3,803,588,427.44 TL at 31.12.2012. So when the Loss Given Default is 

increased by 10%, the loss that will be experienced by credits is limited 

to this amount. The ratio of this amount to equity is approximately 

15.15% . This means that, when the Loss Given Default is increased by 

10%, the investment bank has the equity which is approximately 6.60 
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times more than it should be. The distribution of unexpected loss 

according to the ratings in case of increasing Loss Given Default by 10%  

is given in Figure 5 and 6. 
Figure 5. The Distribution of Capital Requirement/Rating for Banks 

 
 

Figure 6. The Distribution of Grades of Unexpected Loss/Rating for 

Receivables of Central Governments 

 
 

The distribution of Unexpected Loss (UL) according to credit 

programs in case of increasing Loss Given Default by 10% is given in 

Table 7. 
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Table 7. The Distribution of  Unexpected Loss (UL) According 

to Credit Programs in Case of Increasing Loss Given Default by 

10% 

 
 RISK 

AMOUNT 

% UL  % EL % 

CREDIT1 6,932,405,85

3.42 

1

00 

226,486,539.

35 

1

00 

16,673,814.

2 

4

5.46 
CREDIT2 20,245,677.14 5

2.24 

1,293,572.21 3

9.3 

145,558.21 0.

40 
CREDIT3 30,656,256.20 0.

15 

1,193,108.08 0.

22 

105,083.82 0.

29 
CREDIT4 41,455,692.84 0.

23 

1,945,749.92 0.

21 

131,067.46 0.

36 
CREDIT5 931,061,080.6

3 

0.

31 

46,278,141.6

8 

0.

34 

3,593,319.

76 

9.

8 
CREDIT6 1,130,167 7.

02 

36,879.12 8.

03 

1,368.88 0.

00 
CREDIT7 241,357,981.4

5 

0.

01 

15,663,784.9

7 

0.

01 

929,066.34 2.

53 
CREDIT8 35,172,293.97 1.

82 

1,516,753.73 2.

72 

102,550.33 0.

28 
CREDIT9 105,026,333.5

1 

0.

27 

5,541,332.89 0.

26 

477,782.71 1.

30 
CREDIT10 5,937,723 0.

79 

319,953.46 0.

96 

29,987.51 0.

08 
CREDITB1 3,499,490,954

.88 

0.

04 

136,290,596.

80 

0.

06 

8,608,647.

34 

2

3.47 
CREDITB2 182,093,987.1

0 

2

6.37 

18,705,016.2

5 

2

3.65 

721,214.64 1.

97 
CREDIT11 417,533,014.7

9 

1.

37 

37,839,065.5

0 

3.

25 

1,366,251.

09 

3.

72 
CREDIT12 186,072,246.5

8 

3.

15 

16,554,957.1

0 

6.

57 

706,464.66 1.

93 
CREDIT13 457,788,642.5

3 

1.

40 

40,190,188.5

0 

2.

87 

1,819,045.

26 

4.

96 
CREDITS1 2,611,648.63 3.

45 

139,118.49 6.

97 

22,982.51 0.

06 
CREDITC1 180,133,653.3

9 

0.

02 

26,294,088.1

6 

0.

02 

1,246,925.

88 

4.

56 
TOTAL 13,270,173,20

7.07 

1.

36 

576,288,841.

22 

4.

56 

36,681,130

.60 

1

00 
 

The ratings used in calculation of Unexpected Loss (UL) for credit 

risk is given in Table 8. 

 
Table 8. The Ratings Used in Calculation of Unexpected Loss (UL) for 

Credit Risk 

BANK NAME GRADE BANK NAME GRADE 

SUDAN MALİYE BAK. BB ING BANK A.Ş. A 

BELARUSBANK B TURKISH BANK A.Ş. BB 

T.GARANTİ BANKASI BBB T.HALK BANKASI A.Ş. BBB 

T.İŞ BANKASI A.Ş. BBB TURKLAND BANK A.Ş. B 
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The capital requirement and capital adequacy ratio before stress test is 

given in Table 9.  
Table 9. The Capital Requirement and Capital Adequacy Ratio Before Stress  

Test 

 

 

YAPI VE KREDİ BANK BBB T.C.ZİRAAT BANKASI BBB 

AKBANK T.A.Ş BBB HSBC BANK A.Ş A 

T.EKONOMİ BANKASI BB BURGAN BANK BB 

CİTİBANK A.Ş. A ALTERNATİF BANK A.Ş. BB 

T. VAKIFLAR BANKASI BBB TURK EXIMBANK A.S. BB 

FİNANS BANK A.Ş. BBB ANADOLUBANK A.Ş. BB 

TEKSTİL BANKASI A.Ş. B DENİZBANK A.Ş. BBB 

ŞEKERBANK T.A.Ş. B NUROL YATIRIM BB 

ARAP TÜRK BANKASI BB BANKPOZİTİF K.K.B. B 

FİBABANKA A.Ş. BB AKTİF YATIRIM BANK BB 

I Equity 
3,803,588,427.4

4 
I

I Economic Capital Requirement for Credit Risk 523,898,946.56 

I

II Market Risk for Capital Requirement (A+B+C+D+E) 243,550,584 

A Interest Risk for Put-Call Calculations 54,161,424 

B Specific Risk for Put-Call Calculations 655,120 

C Currency Risk 55,380,400 

D Counterparty Credit  Risk for Put-Call Calculations 2,664,000 

E Interest Risk for Banking  Calculations 130,689,640 

I

V Operational Risk for Capital Requirement 55,951,299.85 

V Total  Capital Requirement (II+III+IV) 823,400,830.41 

V

I Total Risk-Weighted Assets(V*12,5) 
10,292,510,380.

13 
V

II Capital Adequacy Ratio (I/VI) 36,95 

V

III Total Capital Requirement/Equity(V/I) 21,65 

I

X The stage of  Total Capital Requirement Secured by Equity (I/IV) 4,62 
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The capital requirement and capital adequacy ratio in case of 

worsening the Probability of Default (PD) at one level is given in Table 

10. 

 
Table 10. The Capital Requirement and Capital Adequacy Ratio in case of 

worsening the Probability of Default (PD) at one Level 
 

 

The capital requirement and capital adequacy ratio in case of 

increasing Loss Given Default by 10% is given in Table 11. 

 
Table 11. The capital requirement and capital adequacy ratio in 

case of increasing Loss Given Default by 10% 

I Equity         3,803,588,427.44     

II Economic Capital Requirement for Credit Risk             576,288,841.22     

III Market Risk for Capital Requirement (A+B+C+D+E)             243,550,584     

A Interest Risk for Put-Call Calculations               54,161,424     

B Specific Risk for Put-Call Calculations                     655,120     

C Currency Risk               55,380,400    

D Counterparty Credit  Risk for Put-Call Calculations                 2,664,000     

I Equity 
3,803,588,427

.44 

II Economic Capital Requirement for Credit Risk 
974,555,387.7

6 

III 
Market Risk for Capital Requirement 

(A+B+C+D+E) 
243,550,584 

A Interest Risk for Put-Call Calculations 54,161,424 

B Specific Risk for Put-Call Calculations 655,120 

C Currency Risk 55,380,400 

D 
Counterparty Credit  Risk for Put-Call 

Calculations 
2,664,000 

E Interest Risk for Banking  Calculations 130,689,640 

IV Operational Risk for Capital Requirement 55,951,299.85 

V Total  Capital Requirement (II+III+IV) 
1,274,057,271

.61 

VI Total Risk-Weighted Assets(V*12,5) 
15,925,715,89

5.13 
VI

I Capital Adequacy Ratio (I/VI) 23,88 

VI

II Total Capital Requirement/Equity(V/I) 33,50 

IX 
The stage of  Total Capital Requirement Secured by 

Equity (I/IV) 2,99 
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E Interest Risk for Banking  Calculations             130,689,640     

IV Operational Risk for Capital Requirement               55,951,299.85     

V Total  Capital Requirement (II+III+IV)             875,790,725.07     

VI Total Risk-Weighted Assets(V*12,5)       10,947,384,063.38     

VI

I Capital Adequacy Ratio (I/VI)                                34,74     

VI

II Total Capital Requirement/Equity(V/I)                                23,03     

IX 

The stage of  Total Capital Requirement Secured by 

Equity (I/IV)                                  4,34     

 

 

6. CONCLUSION 

 

In conclusion, the purpose and importance of this study is to realize an 

application which is done with real data with respect to the standard that 

is requested by BRSA. The coding of calculations used in the application 

was implemented in C Sharp. The real data consist of all credit programs 

that are currently involved in the portfolio of the sample bank. According 

to BRSA, the rate of the bank’s equity to the sum of credit risk, market 

risk and operational risk must not be lower than 8%.  The market risk and 

operational risk are also calculated and the results are shown in the tables 

given in this study because these risks are used in the estimation of 

capital adequacy ratio together with the credit risk. But the content and 

calculation details of these risks are not given in this study since adding 

these two topics into the application will cause the manuscript to be too 

length. This study also shows that the stress test techniques can provide 

the proactive risk identification so that it is possible for the banks to take 

measures against these risks before they occure. For example, if the 

capital adequacy ratios of the sample bank obtained in different scenarios 

were found below 8%, that would mean that the bank should take some 

preventions like making its balance smaller or increasing the equity in the 

near future.  The capital adequacy ratios were found above 8% in all 

situations for all types of risk for the sample bank.  If the rates were 

below 8%, it would mean that the bank should take some measures stated 

as above. That is, BRSA’s stress test obligation likes an early warning 

system by making the banks keep enough adequacy considering the worst 

case scenarios. Since the grades of banks which the sample bank is 

secured are high, the results obtained from stress tests are better than the 

results obtained from standard method.  Finally, if implemented correctly, 

Basel directives provide banks to improve credit risk measurement and 

management practices, and thereby result with the effectiveness and 

stability of their financial systems. 
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1. Introduction 

The purpose of creating a portfolio is to reduce the total risk by 

bringing together different investment tools.  Prices of some investment 

instruments in the portfolio may rise, while prices of other investment 

instruments may fall.  Thus, the amount lost by an investment can be 

covered by the profit from the other investment. Therefore, 

diversification of financial assets means that the investments become 

insurance of each other. 

The risk occures when the return on an investment is different from 

the expected return on that investment. The purpose of a rational investor 

is to reach maximum return according to taken risk level. In other words, 

optimum portfolio management aims maximizing return while keeping 

risk at minimum. 

There are many choices in our life. Sometimes we should choose the 

best of these alternatives. But a single alternative can not be the best in 

terms of all variable attributes in a decision problem. In such cases we 

prefer multiple criteria decision making techniques. Gray Relational 

Analysis is one of these methods. The GRA procedure combine all the 

performance characteristics into a single value. This approach evaluates 

similarity and variability among all factors to explain their relations.   

In this study, a brief literature review was given in the first section and 

the variables and the methods used in the application part were 

introduced later. In the application section, which of the Istanbul Stock 

Exchance (ISE30) indexed stocks were the optimal stocks for investment 

was determined by using GRA method which is one of the Multi Criteria 

Decision Making (MCDM) method. A path analysis was implemented 

based on the six variables of Relative Strength Index (RSI), Commodity 

Channel Index (CCI), Stochastic Momentum Index (SMI), Beta 

Coefficient, The Price / Earnings (P / E), Market Value / Book Value 

Ratio. Moreover, the process of weighting these variables is done by 

considering their order of significance obtained from Path Analysis. The 

results were interpreted.  
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2. Literature Review 

Gray relational analysis (GRA) is an important application of gray system 

theory when it comes to estimating a convenient alternative within a set. In GRA, 

the data set is considered as a sequence that includes the same attributes. GRA can 

be used for measuring the relationship between two sequences in both quantitative 

and qualitative terms. To this end, the relationship between these two sequences 

should be numerically calculated (Selvi et al., 2018).  
The validity of traditional statistical analysis techniques is based on 

assumptions such as normal distiribution as well as large sample size. However, it 

is not realistic to make decisions under those assumptions. Deng argued that 

making decisions under uncertainty and with insufficient or limited data available 

for analysis is actually a norm for managers in either public or private sectors. To 

address this problem, gray relational analysis, which first proposed by Deng in 

1982, is one of the most important and well-known methods to analyze uncertain 

and insufficient data in various fields. The procedures applying GRA used in this 

article consist of the following steps (Sifeng & Jeffrey Yi-Lin, 2010).   

 

Wu studied a multi-criteria group decision making model, based on a 

gray relational analysis, and implemented this method for credit risk 

analysis. The paper claimed that the proposed model could not only solve 

the problems which involves multi-criteria and a finite number of 

choices, but also decreased the individual and subjective preference and 

by this way evolved the overall satisfaction level. In the context of this 

model, based on four public firms the TOPSIS method was used to 

identify their credit risk analysis, and AHP method was used to determine 

the attribute weights. Moreover, the gray relational analysis (GRA) 

method was defined in the paper to enhance the aggregation method for 

GDM. The author concluded that the obtained results proved that the 

presented model for credit risk analysis was convenient and effective, and 

suggested this model to improve credit risk management and realize new 

business strategy adjustments (Wu W. , 2017). 

Bayramoğlu and Hamzaçebi implemented a stock selection 

application by using Gray Relational Analysis Method and presented a 

basic analysis approach.  They explained their purpose as to determine 

macroeconomic and individual micro variables, which can contribute to 

the decision-making process.  In the study, it is stated that both 

Traditional Portfolio Approaches and Modern Portfolio Theory does not 

suggest a proactive proposition for the stock selection problem, while 

more efficient optimization process can be done by stock analysis created 

with mathematical models. In the application of GRA method, they used 

the efficiencies of Beta coefficient, the rate of return, standard deviation, 

and coefficient of variation as the variables of basic analysis, which are 

common determining parameters in stock selection (Bayramoglu & 

Hamzaçebi, 2016). 
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In an another study devoted to the literature, it is maintained that Gray 

System theory is often preferred by researchers and applicated 

successfully in cases where uncertainty or partial information exists. The 

study says that Gray Relational Analysis (GRA), which is a part of Gray 

System theory, a correlation between reference sequence and 

comparability sequences is obtained and then a ranking is made 

according to this correlation. In the stated article, ten Turkish Universities 

were studied with Gray Relational Analysis and the obtained results were 

evaluated (Ertugrul et. al, 2016). 

Goyal and Grover implemented gray theory in advanced 

manufacturing system. They stated that while grey theory provided 

solutions for the multi attribute decision making problems with small data 

sets, traditional statistical techniques required large data sets for 

interpreting properties. This methodology will significantly increase the 

efficiency of decision making and overall competitiveness for 

manufacturing industries. They validated the proposed method and 

compared obtained results by some examples from literature  (Sanjeev & 

Sandeep, 2012). 

In a paper written about research project evaluation, also the GRA 

method was preferred for application. The study discussed the gray 

relational analysis model in research projects selection application in the 

aspect of the characteristics of complexity and the uncertainty of optimal 

selection. The processes of the gray relational analysis method were 

defined and the index system of influencing research projects selection 

was found out in the context of the stated study. The authors maintaned 

that the optimal project selection for research projects based on gray 

relational analysis had the strong recognition evaluation ability for 

research projects selection since it provided a convenient, quantitative, 

and strict solution. As a result they suggested this method as a new and 

useful way of research projects selection (Li et al., 2012)． 

Wei established an optimization model in order to examine the 

multiple attribute decision-making problems with intuitionistic fuzzy 

information, which was based on the gray relational analysis (GRA) 

method and by this way the attribute weights could be determined. In this 

study the calculation steps of GRA method for solving intuitionistic fuzzy 

multiple attribute decision-making problems and the degree of gray 

relation between every alternative and positive-ideal solution and 

negative-ideal solution were calculated. Moreover, an example was 

implemented to verify the developed model and to prove its effectiveness 

and usefulness (Wei, 2010). 

 

GRA method has been implemented in a wide range of application 

area. One of interesting research area is about road traffic accidents. The 

authors emphasized that road traffic accidents were caused by many 
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factors, which could be considered as the grey system with the 

characteristics of complexity, imperfect information, and non-definition. 

In order to determine the main factors contributing to traffic accidents, 

the gray relational analysis method is presented in this study. For this 

aim, the gray relational degree and the gray relational order of each traffic 

accident factor were calculated. In addition, the relative significance of 

each influence factor for traffic accidents was found out. As a result, the 

main reasons that caused traffic accident were analyzed in detail (Xi et. 

al, 2009). 

Wu (2002) also used gray relational analysis (GRA) method in 

multiple attribute decision making (MADM) problems in his study. He 

stated the advantages of GRA method as the results are based upon the 

original data, and the calculations are simple and easy to understand and 

suggested that it is a suitable method for applications in business 

environment. A GRA method implementation for MADM problems was 

also involved in the study. The results obtained from other methods were 

compared in order to find out the similarities and efficiency (Wu, 2002). 

3. The Definitions of Variables and Methods Used in the Study 

3.1. The Variables: 

BETA (𝛽𝑃) value is a statistical measure of the volatility of a stock 

versus the overall market. It's generally used as both a measure of 

systematic risk and a performance measure.  

Relative Strength Index (RSI) is a momentum indicator that measures 

the magnitude of recent price changes to analyze overbought or oversold 

conditions. 

Commodity Channel Index (CCI) is described as the price momentum 

indicator which was developed by American analyst Donald R. Lambert 

in 1980. 

Stochastic Momentum Index (SMI) is originated by William Blau in 

January 1993 in publication of “Technical Analysis of Stocks & 

Commodities” Magazine. It is used to determine the oversold and 

overbought zones and helps to decide whether to enter short trade or long 

trade. SMI normally ranges in between +100 and -100.  

The Price / Earnings (P / E) ratio measures the market price of a 

company’s stock relative to its corporate earnings, which can then be 

compared with other companies. 

Market Value/Book Value Ratio (also called the Price to Book 

Value ratio), is a financial valuation metric which is used to find the 

value of a company by comparing the book value of a firm to its market 

value. 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/s/systematicrisk.asp
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3.2. The Method: 

Multiple criteria decision-making is a complex decision-making tool. 

It includes both qualitative and quantitative factors.  Multiple criteria 

decision-making (MCDM) approach has become as a part of operations 

research, which is improved with computational and mathematical tools 

for supporting the subjective interpretation of performance criteria by 

decision-makers. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) is all 

about making choices in the presence of multiple-conflicting criteria. 

 
Gray System theory was introduced to science world in 1982. The systems 

which lack information, such as structure message, operation mechanism and 

behavior document are referred to as Gray Systems. The goal of Gray System 

theory and its applications is bridge to the gap existing between social science and 

natural science. So that it can be said that Gray System theory is interdisciplinary. 

The “gray” word in the name of the theory can be explained as characteristic 

between black and white. Hereby, “black” means needed information is not 

exactly available, conversely “white” means needed information is exactly 

available. “Gray” system proposition establishes a connection between black with 

white. With the established connection, correct properties of systems are 

discovered under poorly-informed situations. Therefore, Gray System theory 

seeks only the intrinsic structure of the system given such limited data. Gray 

System theory has five major components. These are Gray Prediction, Gray 

Relational Analysis, Gray Decision, Gray Programming and Gray Control 
(Ertuğrul et al., 2016). 

 

Gray Relational Analysis (GRA) is defined as a classification, grading 

and decision making technique based on Gray relational basis developed 

using Gray System Theory. GRA is preferred for grouping variables 

especially when the sample is small and the sample distribution is not 

known.  GRA is a solution that can be applied to the decision problem 

where there is a complex relationship between factors. For this reason, it 

is frequently used in the solution of Multi Criteria Decision Making 

problems alone and with other methods to create hybrid models.  

4. Application 

In the application section, by using the ISE30 variables firstly the 

significance of variables were analyzed by using Path Analysis and their 

weights were obtained. Then the optimal stocks for investment were 

determined by using the GRA method which is one of the multiple 

criteria decision-making method. The GRA method was implemented in 

MS Excel. The following steps define the application process in detail. 

4.1.   Path Analysis 

As a first stage of path analysis the factor analysis process is done. 

How many groups and which variables should be taken into these groups 
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can be decided by Path Analysis. The results of factor analysis obtained 

from the “IBM SPSS Statistics 20” program are presented  in Table 1. 

 

Table 1. KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,651 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

  Approx. Chi-Square 135,014 

df 15 

Sig. ,000 

 

Table 1 explaines whether the data is suitable for factor analysis or 

not. If the data is suitable, KMO Test result should be greater than 0,6 

while the Bartlett's Test result (significance) should be less than 0,05. 

According to the results, we can say that the data used in this study is 

appropriate for factor analysis. 

 

Table 2. The Communalities 

 Initial Extraction 

Beta 1,000 ,552 

RSI 1,000 ,869 

CCI 1,000 ,776 

SMI 1,000 ,926 

P/E 1,000 ,925 

P/B  1,000 ,942 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

The results given in Table 2 defines the rates of how much the factors 

explain the variables. When the data in Table2 is interpreted, it can be 

said that the factors explain Beta Coefficient with the rate of 55.2%, RSI 

variable with the rate of 86.9%, CCI variable with the rate of 77.6%, SMI 

variable with the rate of 92.6%, P/E variable with the rate of 92.5%, and 

finally the P/B variable with the rate of 94.2%. 
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Table 3. The Total Variance Explained  

 
Total Variance Explained 

 

C
o

m
p

o
n

e

n
t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,303 55,053 55,053 3,303 55,053 55,053 3,039 50,646 50,646 

2 1,688 28,127 83,180 1,688 28,127 83,180 1,952 32,534 83,180 

3 ,561 9,356 92,536       

4 ,315 5,253 97,789       

5 ,112 1,870 99,659       

6 ,020 ,341 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

In the Total column of the Table3, the eigen values which are greater 

than 1 defines the factor number. Since this table has two values that are 

greater than 1, the factor number is said to be 2. As a result, these two 

factors explain 83.18% of the stated variables. 

 

Table 4. The Rotated Component Matrixa 

 

 Component 

1 2 

SMI ,952 ,138 

RSI ,925 ,114 

CCI ,880  

Beta -,690 -,275 

P/B ,107 ,965 

P/E ,117 ,955 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Table 4 explaines in which groups the variables should be. The results 

show that the variables that tend to vary from variables SMI, RSI, CCI 

and Beta Coefficient is above 40% of the first factor elements, while P/E 

and P/B are the elements of the second factor. 

The Figure1 below shows the path diagram obtained by the path 

analysis. The path analysis is implemented according to the factor 

analysis using the LISREL 8.7 Path program. 
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Figure 1: The Path Analysis  

TREND

RATIO

P/B  

P/E

 
 

 

4.2. Gray Relational Analysis (GRA) 

Step 1: Preparation of Data Set and Establishment of Decision 

Matrix 

 In the decision problem, six criteria were determined which would 

affect the choice of alternatives. The decision matrix is shown in Table 5. 

 

Table 5. The Decision Matrix 

STOCK 

CERTIFICAT

ES 

BETA RSI CCI SMI P/E P/B 

Akbank 0,493

7 

45,711

3 

59,2542 -0,112 2,6 0,4 

Arçelik -

0,073

7 

40,545

7 

-

77,6515 

-

0,168

7 

8,2 1,4 

Aselsan -

0,271

8 

53,828

4 

68,5485 0,074

7 

11,9 2,9 

Bim -

0,017

7 

49,548

9 

85,3063 0,003

4 

22,2 7,8 

Doğan Holding 0,134

9 

52,489

1 

107,116

1 

0,050

6 

1 0,5 

Emlak Konut -

0,464

3 

46,268

4 

90,7833 -

0,017

7 

3,7 0,5 

Enerjisa 0,862

6 

40,550

9 

-

79,9731 

-

0,260

3 
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Erdemir 0,646

3 

42,615

3 

-

95,4341 

-

0,156

3 

  

Garanti Bankası 0,589

3 

42,239

5 

-

14,8486 

-

0,171

3 

  

Sabancı 

Holding 

0,496

9 

44,249

1 

16,8817 -0,112   

Kardemir D 0,402

6 

52,301

1 

56,8484 0,002

3 

8,5 1,7 

Koç Holding 0,674

1 

62,871

2 

91,912 0,307

7 

7,7 1,2 

Koza Anadolu 4,9 1 -

66,0614 

-

0,283

8 

8,4 1,2 

Otokar 8,8 1,8 93,1024 0,064 31,5 6,4 

Pegasus 11,5 1,1 -4,6412 -

0,128

9 

6,1 1 

Petkim 3,4 0,5 134,672

1 

0,113 7,4 2,4 

Şekerbank -

0,139

9 

57,100

3 

184,860

2 

0,125

3 

8,7 0,5 

Şişecam -

0,210

9 

52,097

2 

60,1473 0,005

7 

8,3 1,3 

TAV Holding -

0,138

3 

50,384 -

35,7457 

-

0,031

7 

11,8 2,3 

Tekfen -

0,519

4 

70,015

8 

191,040

6 

0,356

2 

8,4 2,2 

Tüpraş -

0,374

6 

47,74 -

52,0448 

-

0,024

7 

10,6 3,9 

Turkcell -

0,568

7 

52,996 184,176

4 

0,105

2 

13 1,5 

Türkiye 

Halkbank 

0,002

9 

47,189

6 

50,9684 -

0,062

5 

2,2 0,3 

İş Bankası C 0,188

2 

43,364

9 

54,4689 -

0,131

3 

2,6 0,4 

Vakıfbank 0,839

3 

36,759

8 

49,7419 -

0,299

8 

2,1 0,3 

Yapı ve Kredi 0,441

9 

51,309

4 

70,1947 0,008

7 

3,4 0,4 

 

Step 2: Creating Reference Series and Comparison Matrix 

The reference series can be created by specifying the values that an 

ideal alternative will take in the criteria, or by using the best scores for 

each criterion among the available alternatives. Reference series and 

comparison matrix are given in Table 6. 

Table 6. The Reference Series and Comparison Matrix 

 
max max max max min min 

STOCK 

CERTIFICATES BETA RSI CCI SMI P/E P/B 

Reference 0,8626 70,0158 191,0406 0,3562 1 0,3 

Akbank 
0,4937 45,7113 59,2542 -0,112 2,6 0,4 

Arçelik 
-0,0737 40,5457 -77,6515 -0,1687 8,2 1,4 

Aselsan 
-0,2718 53,8284 68,5485 0,0747 11,9 2,9 

Bim 
-0,0177 49,5489 85,3063 0,0034 22,2 7,8 
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Doğan Holding 
0,1349 52,4891 107,1161 0,0506 1 0,5 

Emlak Konut 
-0,4643 46,2684 90,7833 -0,0177 3,7 0,5 

Enerjisa 
0,8626 40,5509 -79,9731 -0,2603 4,9 1 

Erdemir 
0,6463 42,6153 -95,4341 -0,1563 8,8 1,8 

Garanti Bankası 
0,5893 42,2395 -14,8486 -0,1713 11,5 1,1 

Sabancı Holding 
0,4969 44,2491 16,8817 -0,112 3,4 0,5 

Kardemir D 
0,4026 52,3011 56,8484 0,0023 8,5 1,7 

Koç Holding 
0,6741 62,8712 91,912 0,3077 7,7 1,2 

Koza Anadolu 
0,8609 39,4423 -66,0614 -0,2838 8,4 1,2 

Otokar 
-0,0585 52,7649 93,1024 0,064 31,5 6,4 

Pegasus 
0,572 44,2747 -4,6412 -0,1289 6,1 1 

Petkim 
-0,7734 51,361 134,6721 0,113 7,4 2,4 

Şekerbank 
-0,1399 57,1003 184,8602 0,1253 8,7 0,5 

Şişecam 
-0,2109 52,0972 60,1473 0,0057 8,3 1,3 

TAV Holding 
-0,1383 50,384 -35,7457 -0,0317 11,8 2,3 

Tekfen 
-0,5194 70,0158 191,0406 0,3562 8,4 2,2 

Tüpraş 
-0,3746 47,74 -52,0448 -0,0247 10,6 3,9 

Turkcell 
-0,5687 52,996 184,1764 0,1052 13 1,5 

Türkiye Halkbank 
0,0029 47,1896 50,9684 -0,0625 2,2 0,3 

İş Bankası (C) 
0,1882 43,3649 54,4689 -0,1313 2,6 0,4 

Vakıfbank 
0,8393 36,7598 49,7419 -0,2998 2,1 0,3 

Yapı ve Kredi  
0,4419 51,3094 70,1947 0,0087 3,4 0,4 

 

Step 3: Creating Normalization Process and Normalization 

Matrix 

In order to ensure that the alternatives are comparable, the 

normalization process is used to remove the units from the units, in order 

to reduce their size to lower levels and to provide ease of operation. Min 

and max tags are written according to the benefit of the criteria. The 

normalization matrix is shown in Table 7. 
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Table 7. The Normalization Matrix 

STOCK 

CERTIFICATES BETA RSI CCI SMI P/E P/B 

Reference 0 0 0 0 -1 -1 

Akbank 
0,225489 0,730831 0,460028 0,71372 -0,94754 -0,98667 

Arçelik 
0,572311 0,886159 0,937926 0,800152 -0,76393 -0,85333 

Aselsan 
0,693399 0,486751 0,427584 0,429116 -0,64262 -0,65333 

Bim 
0,538081 0,615435 0,369088 0,537805 -0,30492 0 

Doğan Holding 
0,444804 0,527024 0,292956 0,465854 -1 -0,97333 

Emlak Konut 
0,811064 0,714079 0,349969 0,56997 -0,91148 -0,97333 

Enerjisa 
0 0,886003 0,94603 0,939787 -0,87213 -0,90667 

Erdemir 
0,132213 0,823927 1 0,78125 -0,74426 -0,8 

Garanti Bankası 
0,167054 0,835227 0,718699 0,804116 -0,65574 -0,89333 

Sabancı Holding 
0,223533 0,774799 0,607938 0,71372 -0,92131 -0,97333 

Kardemir D 
0,281174 0,532677 0,468426 0,539482 -0,7541 -0,81333 

Koç Holding 
0,11522 0,214836 0,346029 0,073933 -0,78033 -0,88 

Koza Anadolu 
0,001039 0,919338 0,897468 0,97561 -0,75738 -0,88 

Otokar 
0,56302 0,51873 0,341874 0,445427 0 -0,18667 

Pegasus 
0,177628 0,774029 0,683068 0,739482 -0,83279 -0,90667 

Petkim 
1 0,560945 0,196766 0,370732 -0,79016 -0,72 

Şekerbank 
0,612775 0,388366 0,021574 0,351982 -0,74754 -0,97333 

Şişecam 
0,656174 0,538808 0,456911 0,534299 -0,76066 -0,86667 

TAV Holding 
0,611797 0,590324 0,791645 0,591311 -0,6459 -0,73333 

Tekfen 
0,844743 0 0 0 -0,75738 -0,74667 

Tüpraş 
0,756235 0,669828 0,848541 0,58064 -0,68525 -0,52 

Turkcell 
0,874878 0,511781 0,023961 0,382622 -0,60656 -0,84 

Türkiye Halkbank 
0,525489 0,686378 0,488951 0,638262 -0,96066 -1 

İş Bankası (C) 
0,412225 0,801386 0,476732 0,74314 -0,94754 -0,98667 

Vakıfbank 
0,014242 1 0,493233 1 -0,96393 -1 

Yapı ve Kredi  
0,257152 0,562497 0,421838 0,529726 -0,92131 -0,98667 
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Step 4: Creating the Absolute Value Table 

In this step the absolute value of the normalized matrix is 

calculated. It is shown in Table 8. 

Table 8: The Absolute Value Table 

STOCK 

CERTIFICATES BETA RSI CCI SMI P/E P/B 

Reference 1 1 1 1 1 1 

Akbank 0,774511 0,269169 0,539972 0,28628 0,947541 0,986667 

Arçelik 0,427689 0,113841 0,062074 0,199848 0,763934 0,853333 

Aselsan 0,306601 0,513249 0,572416 0,570884 0,642623 0,653333 

Bim 0,461919 0,384565 0,630912 0,462195 0,304918 0 

Doğan Holding 0,555196 0,472976 0,707044 0,534146 1 0,973333 

Emlak Konut 0,188936 0,285921 0,650031 0,43003 0,911475 0,973333 

Enerjisa 1 0,113997 0,05397 0,060213 0,872131 0,906667 

Erdemir 0,867787 0,176073 0 0,21875 0,744262 0,8 

Garanti Bankası 0,832946 0,164773 0,281301 0,195884 0,655738 0,893333 

Sabancı Holding 0,776467 0,225201 0,392062 0,28628 0,921311 0,973333 

Kardemir D 0,718826 0,467323 0,531574 0,460518 0,754098 0,813333 

Koç Holding 0,88478 0,785164 0,653971 0,926067 0,780328 0,88 

Koza Anadolu 0,998961 0,080662 0,102532 0,02439 0,757377 0,88 

Otokar 0,43698 0,48127 0,658126 0,554573 0 0,186667 

Pegasus 0,822372 0,225971 0,316932 0,260518 0,832787 0,906667 

Petkim 0 0,439055 0,803234 0,629268 0,790164 0,72 

Şekerbank 0,387225 0,611634 0,978426 0,648018 0,747541 0,973333 

Şişecam 0,343826 0,461192 0,543089 0,465701 0,760656 0,866667 

TAV Holding 0,388203 0,409676 0,208355 0,408689 0,645902 0,733333 

Tekfen 0,155257 1 1 1 0,757377 0,746667 

Tüpraş 0,243765 0,330172 0,151459 0,41936 0,685246 0,52 

Turkcell 0,125122 0,488219 0,976039 0,617378 0,606557 0,84 

Türkiye Halkbank 0,474511 0,313622 0,511049 0,361738 0,960656 1 

İş Bankası (C) 0,587775 0,198614 0,523268 0,25686 0,947541 0,986667 

Vakıfbank 0,985758 0 0,506767 0 0,963934 1 

Yapı ve Kredi  0,742848 0,437503 0,578162 0,470274 0,921311 0,986667 
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Step 5: Creating a Gray Relational Coefficient Matrix 

Δmax = 1 and Δmin = 0 values are determined by using Table 8 in step 4. 

In the literature, λ = 0.5 was used as the coefficient. The results are 

shown in Table 9. 

 

Table 9. Gray Relational Coefficient Matrix 

STOCK 

CERTIFICATES BETA RSI CCI SMI P/E P/B 

WEIGHTS 0,26 0,19 0,26 0,1 0,14 0,05 

Akbank 0,392307 0,650052 0,480782 0,635905 0,345413 0,336323 

Arçelik 0,538973 0,814543 0,889563 0,714441 0,39559 0,369458 

Aselsan 0,619885 0,493462 0,466237 0,466904 0,43759 0,433526 

Bim 0,519794 0,565249 0,442121 0,519645 0,621181 1 

Doğan Holding 0,473846 0,513887 0,414235 0,483491 0,333333 0,339367 

Emlak Konut 0,725756 0,636196 0,434771 0,537617 0,354239 0,339367 

Enerjisa 0,333333 0,814336 0,902576 0,892517 0,364397 0,35545 

Erdemir 0,365554 0,739565 1 0,695652 0,401845 0,384615 

Garanti Bankası 0,375109 0,752136 0,639959 0,71851 0,432624 0,358852 

Sabancı Holding 0,391706 0,689464 0,560499 0,635905 0,351788 0,339367 

Kardemir D 0,410231 0,51689 0,484696 0,520552 0,398693 0,380711 

Koç Holding 0,361068 0,389056 0,433287 0,350615 0,390525 0,362319 

Koza Anadolu 0,333564 0,861086 0,829832 0,953488 0,397653 0,362319 

Otokar 0,533629 0,509544 0,431732 0,474125 1 0,728155 

Pegasus 0,378109 0,688733 0,612046 0,657446 0,375154 0,35545 

Petkim 1 0,53245 0,383661 0,442765 0,387548 0,409836 

Şekerbank 0,563555 0,449788 0,338198 0,435533 0,400788 0,339367 

Şişecam 0,592539 0,520187 0,479345 0,517758 0,396619 0,365854 

TAV Holding 0,562934 0,549646 0,705861 0,550243 0,436338 0,405405 

Tekfen 0,76306 0,333333 0,333333 0,333333 0,397653 0,40107 

Tüpraş 0,672255 0,602285 0,767507 0,543857 0,421853 0,490196 

Turkcell 0,799844 0,505961 0,338744 0,447476 0,451852 0,373134 
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Türkiye Halkbank 0,513078 0,614536 0,494536 0,580223 0,342312 0,333333 

İş Bankası (C) 0,459654 0,715703 0,488631 0,660624 0,345413 0,336323 

Vakıfbank 0,336529 1 0,496639 1 0,341545 0,333333 

Yapı ve Kredi  0,402302 0,533332 0,463752 0,515318 0,351788 0,336323 

 

Step 6: Calculation of Gray Relational Degrees 

By using the calculated gray relational coefficients, the gray 

correlative degrees are determined and the analysis is concluded by 

determining the ideal alternative by ordering the gray associative degrees. 

The results of the gray relational analysis under the assumption that the 

criteria are of equal importance and are given in Table 10. In the 

examination conducted using the Gray Relational Analysis method, it is 

seen that the optimal share for the investment is Arçelik in the first place, 

then Ereğli Iron and Steel Factories and Koza Anadolu came in the 

second and third place respectively. 

 

Table 10. Gray Relational Degrees 

STOCK 

CERTIFICATES 

Gray Relational 

Coefficient 

RANK 

Akbank 0,479278 20 

Arçelik 0,671482 1 

Aselsan 0,505779 17 

Bim 0,546425 11 

Doğan Holding 0,440524 24 

Emlak Konut 0,542938 12 

Enerjisa 0,6341 4 

Erdemir 0,640616 2 

Garanti Bankası 0,557184 10 

Sabancı Holding 0,508381 16 

Kardemir D 0,457798 21 

Koç Holding 0,388304 26 

Koza Anadolu 0,635226 3 

Otokar 0,571628 7 

Pegasus 0,524338 13 
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Petkim 0,579942 6 

Şekerbank 0,436547 25 

Şişecam 0,503121 18 

TAV Holding 0,570701 9 

Tekfen 0,457454 22 

Tüpraş 0,626727 5 

Turkcell 0,518829 14 

Türkiye Halkbank 0,501354 19 

İş Bankası (C) 0,513774 15 

Vakıfbank 0,571107 8 

Yapı ve Kredi  0,444105 23 

 

5. CONCLUSION 

As a result, in this study an evaluation was made for the firms of 

ISE30 index in terms of returns based on 6 variables by using GRA 

method, which is one of the multicriteria decision making methods. The 

date of data used was end of June 2018. As it is seen in Table 11, 

according to the results obtained by GRA method, Arçelik, Erdemir, Koza 

Anadolu, Enerjisa and Tüpraş stocks placed in Top5 respectively.  That 

is, if an optimum portfolio is created with these 5 stocks, using the rates 

given in table below will provide the maximum return with minimum risk. 

Table 11: The Investment Ratios of Top5 Stocks 

STOCK 

CERTIFICATES 

GRAY 

RELATIONAL 

COEFFICIENT 

RANK 
INVESTMENT 

RATIO 

 Arçelik 0,671482    1 20,93%   

 Erdemir 0,640616 2 19,97% 

 Koza Anadolu 0,635226 3 19,80% 

 Enerjisa 0,6341 4 19,77% 

 Tüpraş 0,626727 5 19,54% 
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TÜRK BANKACILIĞI’NDA FAİZ ORANLARINA GENEL BİR 

BAKIŞ: POLİTİKA VE UYGULAMA 

 

Şenol Kandemir1 & Canol Kandemir2 

 

Giriş  

Para politikasının en önemli ve etkili aracı konumunda olan faiz 

oranları dışa açık ekonomilerde diğer para ve maliye politikası araçlarının 

göreli önemi ve etkisini kaybetmesinin ardından ulusal ekonomi 

yönetimlerinin elinde varlığını sürdürmüştür. Bu denli önemli ve etkili bir 

araç konumunda olan faiz oranları enflasyon, fiyat istikrarı, ekonomik 

büyüme ve kalkınma tartışmalarında da olduğundan daha işlevsel ve 

yetenekli bir araç olarak yanlış algılanmış, sonuç olarak faiz oranlarına 

ekonomik sıkıntı, darboğaz ve giderek krizlerin aşılması için gerçekte 

olmayan işlevler ve yeterlikler yüklenmiştir.  

Faizlerin ve faiz politikalarının enflasyon, bütçe açıkları, ekonomik 

büyüme ve diğer birtakım göstergeler ile ilişkileri gerek politikacıların, 

gerek iş insanlarının ve gerekse sosyal bilimcilerin gündeminde ön 

sıralarda yer almış, bu bağlamda faizler ile anılan göstergeler arasında 

nedensellik ilişkileri kurulmaya çalışılmıştır. Ekonomilerin dışa açıldığı 

ülkelerde izlenen neo-liberal politikaların etkisi ile birçok para ve maliye 

politikası aracı etkinliğini kaybederken faizler vergi politikaları ile birlikte 

politika ve ekonomi yöneticilerince her zaman etkili bir biçimde 

kullanılmaya devam edilmiştir. Bununla birlikte, dış piyasalar ve finansal 

kuruluşlar ülke merkez bankaları ve para otoriteleri kadar ve giderek 

onlardan daha etkili bir konuma ulaşmıştır. Bu çerçevede ulusal bankalar 

neredeyse verili iktisadi koşullarda faiz politikalarını belirlemeye ve 

uygulamaya başlamıştır. Türkiye Ekonomisi’nin en azından son 40 yıllık 

döneminde Türk bankaları ulusal ekonominin ve şirketlerinin büyük 

kaynak gereksinimi ve dış piyasalara açılması karşısında temel olarak 

kamunun ve dış kaynak sahiplerinin belirlediği koşullarda uyumlu ve 

tepkisel faiz politikaları izlemek zorunda kalmıştır. Kendileri de dış 

piyasalara yönelen ve önemli ölçüde borçlanan Türk bankaları, kamunun 

ağır ve ivedi borçlanma gereksinimi nedeniyle dolaylı olarak yaşadığı dış 

piyasaların baskısı ve belirleyiciliğini bu alanda doğrudan doğruya 

deneyimlemiştir. Türk Bankacılığı’nın söze konu yakın dönem tarihi, Türk 

bankalarının verili iktisadi ve ticari koşullarda kamunun ve bireylerin 
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finansman gereksinimlerini karşılamaya çalıştığını, oligopolcü bir piyasa 

yapısına sahip olmasına karşılık büyük ölçüde kamusal politikalar 

çerçevesinde davrandığını, faiz politikalarının oluşturulmasında ve 

uygulanmasında öncülük yapmaktan çok kamunun ve dolayısıyla dış 

piyasaların izleyiciliği konumunu benimsediğini göstermektedir. Türk 

Bankacılığı’nın bu yaklaşımı devletin koruması ve himayesi altında 

büyümeye, riskleri kamuya ötelemeye ve yüklemeye, daha çok iç piyasaya 

dayalı olarak gelişmeye ve bu koşullar altından dış dünyaya açılmaya 

çalışan Türk burjuvazisinin genel tutumu ile uyum sağlamaktadır. 

Bu koşullar altında 2001 krizine kadar yüksek kamu kesimi 

borçlanma gereği dolayısıyla yüksek düzeyde seyreden faiz oranları, 2008 

küresel finans krizine kadar ABD’den kaynaklanan ve AB’yi de içine alan 

miktarsal gevşemenin kısa vadeli sermayeyi Türkiye’ye akıtmasına bağlı 

olarak tüm ekonomik birimler için uygun faizlerden borçlanma fırsatları 

yaratmış ve fakat aynı zamanda yüksek faiz-düşük kur ikilemi ile 

simgelenen bir tür kısır döngüye yol açmıştır. 2008 krizinden sonra ise 

miktarsal gevşemelerin aşamalı olarak sıkılaştırma programlarına 

dönüşmesi ile birlikte sermaye yetersizliği, açık (bütçe, dış ticaret, cari) ve 

tasarruf yetersizliği sorunlarını kendi öz maddi ve insani kaynakları ile 

çözümleme iradesi gösteremeyen Türkiye Ekonomisi ile genel ekonomik 

politikalar çerçevesinde faaliyet gösteren Türk Bankacılık Sistemi faizlerin 

yükseltilmesi baskısını yaşamaya başlamıştır. Son tahlilde, Türkiye’nin 

tarihsel deneyimleri faiz oranlarının yalnız ulusal ekonomi ve para 

otoritelerince değil, aynı zamanda ve ağırlıklı olarak küresel para ve 

sermaye piyasaları ile sözü edilen piyasaları yönlendiren finans-kapital 

tarafından dayatıldığını göstermiştir. 

Bu çalışmada, faiz politikalarının belirlenmesi ve uygulanması 

özelinde Türk Bankacılığı’nın Türk burjuvazisinin bir parçası olduğu 

gösterilmeye çalışılmıştır. 1980’den başlayan ve günümüze kadar uzanan 

inceleme döneminde Türk Bankacılık Sistemi’ni tanımlayıcı veriler tablo, 

grafik ve şekiller yardımıyla miktarsal ve oransal bakımdan ekonomik, 

finansal ve sektörel analize tabi tutularak bankacılık sisteminde faiz 

politikaları ve uygulamalarındaki değişimin boyutları ve temel eğilimler 

saptanmış,  söz konusu saptama ve eğilimler yapılan diğer çalışma ve 

araştırmalara da göndermeler yapılarak değerlendirilmiştir. Türk 

Bankacılık Sistemi ile ilgili olarak büyük ölçüde TCMB, TBB, BDDK ve 

ilgili başka kurumlarca üretilen birincil ve ikincil veriler ile göstergelerden 

yararlanılmış, gerektiğinde amaca uygun birincil veriler türetilmiş, 

gerektiğinde ise daha önce başka amaçlarla yapılmış ikincil veri ve 

çalışmalara göndermeler yapılmıştır. Çalışmada 1980’den günümüze 

kadar uzanan dönemde geçerli olan faiz politikaları ve uygulamaları iki alt 

dönem çerçevesinde incelenmekte ve son olarak sözü edilen faiz politika 



[365] 
 

ve uygulamalarının Türk Bankacılık Sistemi’ne önemli yansımaları ortaya 

konulmaktadır. 

1. 2001 Krizi Öncesi Dönemde Faiz Politika ve Uygulamaları 

1980 yılı Türkiye Ekonomisi için olduğu kadar Türk Bankacılık 

Sistemi için de tam bir dönüm noktası olmuştur. Bankerleri 

etkisizleştireceği, mevduatı hızla arttıracağı, mevduat sahiplerinin kazançlı 

çıkacağı, daha bol kredi bulunacağı, bol kredileme sonunda üretimin 

artacağı varsayımı ile alınan önlemler ve uygulamaya konulan yenilikler 

tam tersi sonuçlar vermiştir. Bankerler banka gücüne erişmiş, reel mevduat 

artmamış, şiddetli enflasyon ortamında reel faizler yetersiz kalmış, halk 

daha da yoksullaşmış, kredi maliyetleri hızla artmış, kredi talebi azalmış, 

iflas eden firma sayısı yükselmiş ve üretim düşmüştür. (Yüzgün, 1982, 

ss.120) Finansal serbestleşme süreci, Türkiye’de faiz politikalarında 

Temmuz 1980'de yapılan düzenlemeler ile başlamış ve nominal faiz 

oranlarının tasarruflara (banka mevduatlarına) reel getiri sağlayacak 

biçimde serbestçe belirlenmesi temel politika bileşenlerinden birini 

oluşturmuştur. Türk Bankacılık Sistemi’nin faiz serbestisine ilk tepkisi, 

faiz oranlarını enflasyona göre ayarlamak ve bu çerçevede yükseltmek 

olmuştur. Bu düzenlemelerle 1981 ve öncesinde negatif olan reel vadeli 

mevduat faiz oranları 1982'de pozitife dönmüş, yüksek aracılık marjlarının 

ve mevduat blokajının etkisiyle reel borçlanma faiz oranları çok kısa 

sürede yüksek düzeylere tırmanmıştır. (Berksoy ve Boratav, 1993, ss.128) 

Bu durumun nedeni, sistemin pozitif faiz ve yüksek faiz kavramlarını 

birbirine karıştırması olmuş, böylece sistem 1980 öncesi uygulanan idari 

faiz politikaları nedeniyle ulaşamadığı tasarruflara yüksek faiz ile 

ulaşmaya çalışmıştır. (Çolak ve Yiğidim, 2001, ss.15) Faizlerin serbest 

bırakılması sıkı para politikası önlemleri ile birleşince, Ek-Tablo 1 ve 

2’den de saptanacağı üzere 1980 öncesi eksi olan reel mevduat ve kredi 

faiz oranları kısa sürede artı %14-17 değerlerine çıkmıştır. 

Ek-Tablo 3’deki verilerden de anlaşılacağı üzere, bankerlerin faiz 

arttırma yarışına büyük ivme kazandırmaları ve büyük bankaların 

çıkartmış oldukları mevduat sertifikalarını satın alıp ikincil piyasada 

yeniden pazarlamaları, büyük bankaların faiz oranlarının denetimsiz bir 

biçimde artmasının önüne geçmek amacıyla aralarında yapmış oldukları 

centilmenlik anlaşmalarına ve alınan diğer geçici önlemlere karşın Türk 

Bankacılık Sistemi’nin 1980 sonrası karşı karşıya kaldığı en ciddi 

bunalımlardan biri olan banker krizi ile sonuçlanmıştır. (Coşan, 1985, 

ss.13) Bu dönemde, özellikle mevduat sertifikalarını kullanan bazı 

bankaların yapmış oldukları açığa satışlar sistemin ‘Ponzi oyunu’na 

girmesine yol açmış ve bunu batan bankerler ile birlikte bir dizi küçük 

ölçekli bankanın kamulaştırılması ya da tasfiye edilmesi uygulamaları 

izlemiştir. (Boratav ve Yeldan, 2001:4) Bununla birlikte, özellikle banker 
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kuruluşlarında başlayan krizin ardından yaşanan mevduat çekilişleri 

sırasında TCMB ‘son kredi mercii’ işlevini başarı ile yerine getirmiş ve 

sistemin tıkanmasını ya da sorunun hissedilmesini önlemiş, dolayısıyla 

kriz temelde sistemik bir risk yaratmamıştır. Banker krizinin diğer etkileri, 

serbest faiz politikası nedeniyle ortaya çıkan sorunlu kredilerden banka 

bilanço ve kar-zarar hesaplarının olumsuz etkilenmesi, kredi maliyetinin 

önemli ölçüde yükselmesi ve kredi portföy kalitesinin bozulması olmuştur.  

(Karacan, 2001, ss.177-88) 

Sözü edilen banker krizi gerçekte bankacılık sistemi için bir dönüm 

noktası oluşturmuştur, çünkü krizle karşı karşıya gelinceye kadar egemen 

olan ‘ekonominin bütününde gerçekleştirilecek serbestliğin her derde deva 

olacağı düşüncesi’ yerini denetimli bir serbestliğe bırakmış ve denetimsiz 

bir piyasanın olduğu varsayılarak gerekli düzenlemeler yapılmaya 

başlanmıştır. Bu çerçevede, faiz oranlarının serbestçe belirlenme sürecine 

dönem içinde devletçe birçok kez müdahalede bulunulmuş, böylece 

piyasanın denetimsiz kalmaması amaçlanmıştır. Krizden sonra yaşanan 

iflas, tasfiyeler ve kurtarma operasyonları hükümeti yeni düzenlemeler 

yapmaya itmiş, böylelikle Aralık 1983’te TCMB’na verilen mevduat faiz 

oranlarını belirleme ve bu oranları düzenli olarak gözden geçirme yetkisi 

Haziran 1987’de bankaların belli bir üst sınıra kadar faiz oranlarını 

kendisinin belirlemesine çevrilmiş ve Ekim 1988’de ise mevduat faiz 

oranları tümüyle serbest bırakılmıştır. (TCMB, 2002, ss.14) Bu yıldan 

sonra bankalar faiz oranlarını enflasyona bağlı olarak belirlemiş ve yeni bir 

faiz yarışından kaçınmıştır. Dönem genelinde geçerli olan pozitif reel faiz 

politikası finansal derinleşmeyi desteklemiş, ancak kredi faiz oranlarını 

mevduat faiz oranlarının üzerine çıkarmıştır. Bir makroekonomik 

istikrarsızlık göstergesi olan yüksek reel faizlerin bir zorunluluk durumuna 

gelmesi, temel olarak yatırım ve harcamalar için yeterli kaynağın 

bulunmaması nedeniyle kamu kesimi borçlanma gereğinin 

yükselmesinden ve bunun neden olduğu kamu açıklarının vergileme ve 

kısa vadeli avans kullanmak yerine devlet iç borçlanma senetleri yoluyla 

iç borçlanmaya başvurularak karşılanmasından kaynaklanmıştır. Reel 

faizlerdeki artışlar ise, özel kesimi daha çok finansal varlık tutma ve daha 

az kredi kullanma yönünde uyarmış ve böylece kamu kesimi zorlanmadan 

borçlanabilmiştir. 

1980 sonrası uygulanan yüksek faiz politikasının bir başka 

gerekçesi, yabancı sermaye girişini arttırma isteği olmuştur. 1989'da 

ödemeler dengesinde sermaye hareketlerinin tümüyle serbest 

bırakılmasıyla faiz oranlarının uluslararası para hareketlerine daha açık 

duruma gelmesine bağlı olarak ülkeye yabancı sermaye çekilmesinin 

önkoşulu, yerli paradaki reel faizin dövizdekinin üstünde tutulması olmuş, 

tersi durumda ise sermaye çıkışı yaşanmıştır. Bu nedenle, ulusal faiz 

oranları ve döviz kuru birbirine bağlanarak büyük ölçüde TCMB’nın 
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denetimi dışına çıkmış, kurulan bu yeni yapı çerçevesinde makro 

dengelerin sağlanması için yurtiçi faiz getirisinin dövize bağlanan 

spekülatif getiriden yüksek olması, başka bir deyişle reel faiz oranının 

diğer yatırım araçlarına göre daha yüksek getiri sağlaması gerekmiştir. 

Böylece uyarılan kısa vadeli spekülatif yabancı sermaye bir yandan 

büyüyen kamu açıklarını dış tasarruflar yoluyla kapatmış, öte yandan 

ulusal ekonominin ithalat ve tüketim hacmini genişleterek ekonomik 

büyümenin ana motoru konumuna gelmiştir. Ek-Tablo 4 sıcak para 

getirisinin bu alt dönem genelinde pozitif kalarak yabancı sermaye 

girişlerini çektiğini de göstermektedir. 

Türkiye sermaye girişlerinin kolayca sermaye çıkışına 

dönüşebileceği olgusunu 1989 yılını izleyen dönemde yaşamıştır. 1989 

yılında yürürlüğe giren 32 Sayılı Karar ile Türkiye’de gerek 

konvertibiliteye geçiş ve gerekse sermaye hareketleri konusunda uygun bir 

ortam oluşturulması ile finansal piyasalar birçok ülkeye göre daha ileri 

düzeyde serbestleştirilmiştir. Finansal piyasaların bu boyutta 

serbestleşmesi ile birlikte uluslararası fon akımları döviz kuru, faiz oranı 

ve para arzı değişkenleri üzerinde belirleyici olmaya başlamış ve iktisadi 

politika özerkliğini kısıtlamıştır. (Kazgan, 1995, ss.206-207) 1989 yılında 

‘Türk Parası’nın Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 sayılı karar’ ile 

kambiyo rejimini serbestleştiren ve dış finansal serbestleşmeye adım atan 

Türkiye Ekonomisi’nin spekülatif kısa vadeli sermaye hareketlerine 

açılması ile içine düştüğü temel ikilem, bir yandan makro dengelerin 

sağlanması için reel faiz oranını döviz kurunun aşınma oranının üstünde 

tutma zorunluluğu, öte yandan da dövizde ulusal paranın aşırı 

değerlenmesi sonucu dış ticarete açık imalatçı ihracatçı sektörlerin 

gerilemesi olmuştur. Yüksek (reel) faiz-(aşırı) değerli döviz kuru 

politikasına sıkışan ulusal ekonomide sabit yatırımlara yönelmek yerine 

tüketim ve dışalım yoluyla büyümeye yönelinmiş, bu ise cari işlemler 

açığını tehlikeli boyutlara yükseltmiştir. Türkiye Ekonomisi’nin zorlandığı 

ve olumsuz cari işlemler dengesi ve reel kur makasının daraltılmaya 

çalışıldığı dönemlerde ise kısa vadeli sermaye kaçış eğilimine girmiştir. 

Spekülatif kısa vadeli sermaye hareketlerine açılan Türkiye Ekonomisi’nin 

temel ikilemi, bir yandan makro dengelerin sağlanması için reel faiz 

oranını döviz kurunun aşınma oranının üstünde tutma zorunluluğu, öte 

yandan ulusal paranın aşırı değerlenmesi sonucu dış ticarete açık imalatçı-

ihracatçı kesimlerin gerilemesi olmuştur. Yüksek reel faiz-aşırı değerli 

döviz kuru politikasına sıkışan ulusal ekonomide sabit yatırımlara 

yönelmek yerine tüketim ve ithalat yoluyla büyümeye yönelinmiş, bu ise 

cari işlemler açığını tehlikeli boyutlara yükseltmiştir. Öte yandan, 

spekülatif sermayenin oynaklığı hem ülke tasarruflarının döviz rezervleri 

şeklinde atıl olarak beklemesine, hem de TCMB gibi para politikası 

üzerinde etkili bir kurumun işlevlerinin yalnızca döviz rezervlerini 
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yönetmek ile sınırlı kalmasına yol açmıştır, çünkü ulusal tasarrufların dolar 

ya da euro gibi bir rezerv parada tutulması para basma tekelini elinde 

bulunduran ülkeye sıfır faizli kredi vermek anlamına gelmiş ve ortaya 

çıkabilecek dış şoklara karşı ulusal ekonominin korunmasında ve 

düzenlenmesinde imtiyazlı bir yere sahip olması gereken TCMB marjinal 

bir finans kuruluşu konumuna itilmiştir. 

Sonuç olarak, 2001 krizi öncesi dönemde egemen olan yüksek reel 

faizler ciddi makroekonomik sorunlar ortaya çıkarmış, finansal 

serbestleşme politikalarının istenen sonuçları vermemesine neden olmuş 

ve banka bilançolarını bozmuş görünmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak 

faiz oranları ekonominin fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, sermaye 

birikimi, istihdam, büyüme, sanayileşme, adil bir gelir dağılımı gibi kısa 

ve uzun vadeli hedefleri ile uyumlu biçimde belirlenmemiş, bunun yerine 

temel olarak ekonominin kısa vadeli kaynak gereksinimini karşılayan 

politikaların bir önkoşulu durumuna getirilmiştir. İkincisi,  Türkiye gibi 

piyasaların rekabetten uzak ve yaygın çarpıklıklara sahip olduğu ve gerekli 

hukuksal altyapının da oluşturulmadığı bir ülkede faiz oranlarının piyasa 

dinamiklerine bırakılarak çözüm aranması makroekonomik istikrarsızlığı 

artırmıştır. Üçüncüsü, devlet iç borçlanma senetlerinin faiz oranı borç 

yönetimi kaygısıyla değil, kamu açıklarının finansmanı için gerekli olan 

fonları özel kesim ile rekabete girerek piyasadan elde etme kaygısıyla 

belirlendiği için mevduat için geçerli olan faiz oranından yüksek tutulmak 

zorunda kalınmıştır. Dördüncüsü, devlet iç borçlanma senetlerinin başlı 

başına bir yatırım aracı seçeneğine dönüşmesi bankaları kredi kullandırma 

konusunda isteksiz davranmaya yöneltmiş ve kredi faizlerinin aşağı 

çekilmesini önlemiştir. Beşincisi, kamunun en büyük fon toplayıcısı 

durumunda olması kamu borçlanma maliyetinin düşürülmesini 

zorlaştırmış, yeni borçlanma olmasa bile mevcut kamu borç stoğu ağır faiz 

yükü altında hızla büyümüştür. Altıncısı, faiz politikaları ödemeler 

dengesinde göreli bir iyileşme yaratmış ve serbest faiz politikası ile daha 

önce yurtdışına çıkmış olan sermayenin bir bölümü çeşitli yollardan ülkeye 

geri dönmüşse de, bu tür sermaye temel olarak kısa vadeli dış borç olarak 

geldiği için kısa vadeli borçlardaki artış daha yavaş büyüyen döviz girdileri 

karşısında kısa vadede ödemeler dengesi sorunlarına yol açabilecek düzeye 

ulaşmıştır. Yedincisi, yüksek reel faiz sermaye stokunun üretici kesimde 

daha rasyonel kullanılmasını engellemiştir. Sekizincisi, yüksek faiz 

politikası gelir dağılımını düzeltici herhangi bir etkide bulunmamış, 

bankalardaki mevduatın büyük bir bölümü üst gelir gruplarının elinde 

bulunmaya devam etmiştir. Dokuzuncusu, yüksek faiz politikası geri 

dönmeyen krediler ve şüpheli alacakları artırarak banka bilançolarını 

bozmuştur. Son olarak, tasarruf oranları uygulanan faiz politikaları 

sonucunda artmamış, reel faiz oranındaki artış özellikle tasarruf oranını 

artırmaktan çok mevcut tasarrufların farklı yatırım alanları arasında yer 
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değiştirmesine neden olmuştur. Nitekim yüksek faiz oranları yatırımların 

daha az sermaye kullanan alanlara yapılmasına yol açmış ve üretim 

yapısını daha emek yoğun alanlara yöneltmiş (Kepenek ve Yentürk, 

ss.201-202), ekonominin doğrudan üretimde bulunan sektörleri olarak 

adlandırabilecek tarım, madencilik ve imalat sanayii yatırımları sürekli bir 

azalma göstermiş (Boratav, 2000, ss. 153-154) ve banka kredilerindeki reel 

değişmeler özel imalat sanayi üretiminde dalgalanmalara neden olmuştur. 

(Sak, Özatay, Öztürk, 1992, ss.37-49)  

Faiz oranlarının belirlenmesinde, sektörlere doğrudan ya da tercihli 

kredi uygulanamaması da Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin hızlı 

sanayileşmeleri üzerinde olumsuz etki yaratmıştır, çünkü kuramsal olarak 

yüksek faiz oranları, genellikle yatırımların daha az sermaye kullanan 

alanlara yapılmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, gerçekte 24 Ocak 

Programı’nın yatırımların daha az sermaye yoğun olmasını amaçladığı 

anlaşılmaktadır. Emek fiyatı düşük tutulabildiği ölçüde üretimde daha çok 

iş gücü, daha az sermaye kullanılmaktadır ve söz konusu sermaye-emek 

bileşimini değiştirmek göründüğü kadar kolay olmamaktadır. Öte yandan, 

kredi kullanımı açısından faiz oranlarının yükseltilmesinin üretim yapısını 

daha emek yoğun ya da daha az sermaye yoğun alanlara yöneltmesi 

beklenmektedir. Başka bir anlatımla, emek-sermaye esnekliğinin düşük 

olduğu sermaye yoğun üretim birimlerinin kurulmasından dolaylı olarak 

vazgeçildiği sonucuna varılmakta, bu tür bir eğilimin ileri teknolojileri 

kullanan sermaye yoğun sanayinin kurulmaması gibi bir sonucu 

olmaktadır. Uzun dönemli gelişme açısından hiç de olumlu olmayan bir 

sonuç olan sanayileşmeden vazgeçilmesi de bu durumdan 

kaynaklanmaktadır. Bu olgulardan hareketle 1980 sonrası ortaya çıkan 

üretim ve dışsatım artışlarının sürdürülebilir bir sabit sermaye yatırım 

atılımından değil, yoğun teşvikler, ücretlerin bastırılması ve 1980 öncesi 

atıl kalan kapasitenin kullanılmasını gibi geçici nedenlerden ileri geldiği 

ortaya çıkmaktadır. Nitekim 1980’lerde özel kesim öncülüğünde dışsatıma 

yönelik sanayileşme hedefine yönelik atılan adımlar sektörel yatırımlarla 

desteklenememiş ve bu durum 1980 sonrası uygulanan dışsatıma yönelik 

sanayileşme stratejisinin en temel yapısal bozukluğu olarak belirlenmiştir. 

1980’den sonra geçerli olan aşırı değerli TL/Döviz Kuru, dışalımın ve cari 

işlemler açığının yükselmesine yol açarken, ucuzlayan girdi ve hammadde 

dışalımı aracılığı ile yatırım istemine olumlu etkide bulunmuş, ancak bu 

noktada dile getirilen olumlu etki kredi faizlerinde ortaya çıkan büyük artış 

ile sınırlanmıştır. Bu durum ulusal ekonomiye, yurtiçi yatırım ve 

tasarruflarda kararsızlık ve kırılganlık olarak yansımıştır. Yükselen reel 

faizler buna bağlı olarak artan kredi maliyetleri ile birleşince genel 

ekonomi üzerinde enflasyonist baskılar artmış ve finansal piyasalarda kısa 

vadeli ve spekülatif akımların egemen olmasına yol açmış, bu bağlamda 
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özel kesim için banka mevduatlarından ve kamu iç borçlanma 

senetlerinden elde edilen gelirler yaşamsal önem göstermiştir. 

2. 2001 Krizi Sonrası Dönemde Faiz Politika ve Uygulamaları 

2001 krizi sonrasında TL’nin reel olarak değer kazandığı 

görülmektedir. Bunun nedeni 2001 krizinde TL’nin yaşamış olduğu 

yüksek değer kaybı olmuştur, çünkü TL’nin aşırı değer kaybından sonra 

ters para ikamesi yaşanması beklenen bir gelişme olmuştur. Ek-Tablo 4’de 

gösterilen sıcak para getirileri bu olguyu desteklemektedir. Buna göre, 

2004-2015 döneminde de yüksek faiz-düşük kur çerçevesinde uygulanan 

ekonomi politikaları nedeniyle sıcak para genel olarak pozitif bir getiri 

sağlamış, ancak devalüasyon oranlarının arttığı yıllarda sıcak para getirisi 

de düşmüştür. 

Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması ve daha istikrarlı 

duruma gelmesi 2002 sonrası döneme damgasını vuran temel gelişme 

olarak saptanmıştır. Nitekim bu yıldan sonra küresel likidite açısından 

önemli faktörler olan desenflasyon, mali disiplin, bankacılık sisteminde 

yapısal reform ve özelleştirmeyi içeren istikrar programının Uluslararası 

Para Fonu ve Dünya Bankası tarafından onaylanmış olması dolayısıyla 

Türkiye’ye sermaye girişleri olmuş, çok büyük çapta gerçekleşen sermaye 

girişleri TCMB’nin ciddi döviz alımları şeklinde döviz piyasasına yaptığı 

müdahalelere rağmen TL’nin değerlenmesi ile sonuçlanmıştır. Bu durum, 

her ne kadar cari işlemler açığı ile ilgili kaygılara yol açmış olsa da 2002 

sonrasında enflasyonun düşme eğilimine girmesinde etkili olmuştur. Ek-

Tablo 5’dan da saptanabileceği üzere Türkiye’ye yönelik toplam net 

sermaye hareketleri 2001 kriziyle birlikte en düşük düzeye geriledikten 

sonra 2004 yılı dışında 2007 yılına kadar sürekli artış göstermiştir. Küresel 

kriz nedeniyle 2008 ve 2009 yıllarında azalan sermaye hareketleri kriz 

öncesi 2007 düzeyine ulaşamamış, ancak 2010 yılında yeniden 

yükselmiştir. 2011 yılındaki azalmadan sonra 2012 ve 2013 yıllarında 

artmaya başlayan toplam sermaye miktarı 2014 yılındaki düşüşten sonra 

2015 yılında yeniden artış göstermiş, sermaye girişleri kararlılık 

göstermekten uzak yıldan yıla değişen bir dalgalanma sergilemiştir. 

(Cengiz ve Karacan, 2015, ss. 335-336) Yabancı sermaye girişi ve büyüme 

verilerinin büyük benzerlik göstermesi sermaye girişinden büyümeye tek 

yönlü bir nedenselliğin olması ve sermaye girişlerindeki şoklardan 

büyümeye fazlaca bir geçişkenlik olması nedeniyle Türkiye’de arzu 

edilebilir yüksek bir büyüme için yurt dışı sermaye akımlarına olan talebin 

azaltılması gerekliliği ortaya çıkmıştır, çünkü oynaklığı düşük olan bir 

büyüme politikası ülke ekonomisi için daha sürdürülebilir ve daha anlamlı 

olmuştur. (Özdemir ve Dalkılıç, 2016, ss. 53-62) Portföy yatırımlarının 

sermaye akımlarının büyük bölümünü oluşturuyor olması, sermaye 

hareketlerinin de yüksek değişkenlik göstermesi beklentisini 
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güçlendirmiştir. Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alan Türkiye sıcak 

para girişinin yarattığı risklere maruz kalan ülkeler arasında yer almıştır. 

Sıcak para girişinin hızlanmasıyla kredi artışındaki genişleme ve iç 

talepteki hızlanma cari işlemler açığının büyümesine yol açmıştır. 

(Mutlutürk, 2012, ss.103)   

Faiz oranlarının gelişimine ilişkin Ek-Tablo 1’deki veriler 

incelendiğinde, 2001 yılı ve sonrasında yaşanan göreli kararlılığın 

bankaların mevduat hesaplarına uyguladıkları faiz oranlarında genel olarak 

düşüşe yol açtığı saptanmaktadır. 2008 ve 2009 yıllarına kadar hızlı bir 

düşüş yaşanırken, bu yıllardan sonra genel eğilim dalgalanmalar gösterse 

de artış yönünde olmuştur. Mevduat faiz oranlarındaki hareketlerin 

enflasyon oranı ile benzer davranışlar gösterdiği gözlemlenmiştir. Vade 

yapısına göre en yüksek faiz oranının 3 ay vadeli mevduatta olması, Türk 

Bankacılık Sistemi’nde mevduatın ortalama vadesinin 3 ay üzerinde 

yoğunlaşması ile ilgili bir olgu olmuştur. Tasarruf sahipleri ve bankalar 

çeşitli gerekçelerle 3 ay vadeyi tercih etmektedir. Nitekim tasarruf 

sahipleri yatırım planlarını en fazla 3 aylık olarak yaparken, bankalar uzun 

vadeyi riskli bulmakta ve göreli yüksek faiz oranları ile uzun vadeli taahhüt 

altına girmek istememektedir. Bankacılık uygulamasında vade uzadıkça 

faiz oranlarının artması beklenmektedir, çünkü vade uzadıkça belirsizlik 

artacağı için risk de artmakta, bu da faiz oranının yükselmesine neden 

olmaktadır. Riskin arttığı noktada getiri de orantılı olarak yüksek olmak 

durumundadır. Ancak Ek-Tablo 1’ye yakından bakıldığında, 3 aydan daha 

uzun vadeli mevduatların faiz oranlarının bu duruma uygunluk 

göstermediği görülmektedir. Başka bir anlatımla, bankacılık sistemi uzun 

vadeli mevduat hesaplarına daha yüksek faiz sunmamaktadır. 3 ay vadeli 

mevduatta yoğunlaşma ve vade uzadıkça faizlerin artmaması olguları 2001 

krizi sonrasında olduğu gibi kriz öncesinde de geçerli olmuş ve bankacılık 

sisteminin yapısal özelliği durumuna gelmiştir. Mevduat vadesinin çok 

kısa olmasını giderek kötüleştiren başka bir olgu da, Şekil 400’den açık 

biçimde saptanabileceği üzere mevduatların toplam pasifler içinde göreli 

yüksek ağırlığa sahip olması ve bu durumun özellikle 2001 krizi 

sonrasında ve tüm inceleme dönemi boyunca da süreklilik kazanması 

olmuştur.  

2001 krizi sonrasında alınan önlemlerle reel faizlerin Ek-Tablo 2’de 

görüldüğü gibi düşme eğiliminde olduğu, hatta bazı yıllarda negatif 

rakamlara indiği görülmektedir. 2008 küresel finans krizi ile reel faizler bir 

artış göstermiş olsa da düşme eğilimi sürmüş ve son yıllarda reel faizler 

yeniden negatif düzeylere inmiştir. Bu noktadan hareketle mevduat 

hesaplarının negatif reel faiz oranları karşısında çekiciliğini yitirdiği ve 

tasarruf sahiplerinin satın alma güçlerinin azaldığı belirlenebilmektedir. 

Bu durumun yatırımcıyı tasarruf yapmak yerine alternatif yatırım 

araçlarına yönlendirmesi ve neoliberal söylemin faiz oranları aracılığıyla 
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tasarruf oranlarını arttırma ve ekonomik gelişme amacından uzaklaşma 

anlamına gelmektedir. Türkiye’de faiz oranları ile yurt içi tasarruflar 

arasındaki ilişki az gelişmiş ülkelerde görülen gelişmelere benzerlik 

göstermiş, bu bağlamda tasarruf oranları uygulanan faiz politikaları 

sonucunda artmamıştır. Reel faiz oranındaki artışın Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerdeki temel etkisi, tasarruf oranını etkilemekten çok 

var olan tasarrufların alternatif kullanım alanları arasında ikamesi 

olmaktadır. Ekonometrik çalışmalarla desteklenen bulgular 

makroekonomik dengelerin kurulamadığı az gelişmiş ülkelerde finansal 

serbestleşme ile girilen sürecin tasarrufları arttırmadığını, tam tersine 

azalttığını ve bu dönemde türeyen rantiye sınıfının ülke ekonomisinden 

büyük pay alması sonucu gelir dağılımının bozulduğunu göstermiştir. 

Nitekim Aksoy’a göre (2016:42), 1980-2014 dönemini kapsayan ve 

Türkiye’de tasarrufların belirleyicilerini ortaya koyan çalışmada reel faiz 

oranı ile özel tasarruflar arasında belirgin bir ilişki bulunamamıştır. 

Karaman’a (2015:25) göre de, büyüme ve kalkınmanın en önemli 

şartlarından birisi sermayeye duyulan gereksinim olup söz konusu sermaye 

gereksinimi çoğunlukla emek sorunu bulunmayan gelişmekte olan 

ülkelerin en temel sorunu olarak saptanmaktadır. Yoksulluk döngüsü 

sorunu da gelir düzeyi düşük olan ülkelerin kendi doğal gereksinimlerini 

karşılamanın ötesinde tasarruf yapamamaları ve böylece üretim için 

gereken sermayeyi finansal kurumlar aracılığıyla yatırımlara 

yönlendirememesi olmaktadır. Başka bir deyişle temel sorun, Şekil 1’den 

de saptanabileceği üzere tasarruf yapma yeterliliğinin olmaması ve 

dolayısıyla faiz oranlarının uyarabileceği tasarruf olanaklarının yetersiz 

olması olarak görünmektedir. 

İnceleme döneminin (1980-2017) genelinde Türkiye’de TEFE 

oranlarına göre pozitif reel faiz uygulamasının devam etmesinin en büyük 

nedeni, Türkiye Ekonomisi ve Türk Bankacılık Sistemi’nin yabancı 

sermaye için bir çekim merkezi olarak kalmasını sağlamak olmuştur. Bu 

bağlamda, hem ülke ekonomisinde hem de bankacılık sistemindeki 

büyüme ulusal ve uluslararası kaynaklarla doğrudan bağlantılı duruma 

gelmiştir. Kepenek ve Yentürk’e (2008:204) göre de yüksek faiz 

politikasının amacı, yabancı banka sermayesinin faiz oranı diğer 

ülkelerden yüksek olduğu ve faiz kazançlarını serbestçe yurtdışına çıkarma 

olanağı geçerli olduğu ölçüde ülkeye gelişini sağlamaktır. Özellikle yurt 

içine yabancı kaynak akışının temel nedeni olan yüksek reel faiz 

uygulaması, Türkiye Ekonomisi’nin temel yapısal sorunlarından biri olan 

kaynak eksikliği ve kaynaklarda dışa bağımlılık sürdüğü ve iç dinamiklerle 

çözümlenemediği için tüm dönem boyunca geçerli olmuştur. Ek-Tablo 6-

7, sürekli bütçe, ödemeler dengesi ve cari işlemler açığı veren Türkiye’nin 

borçlanma gereksinimi ve dolayısıyla dış kaynak bağımlılığının 

boyutlarını göstermektedir. 
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Sonuç olarak, bu alt dönemde faiz oranının ekonominin fiyat 

istikrarı, ödemeler dengesi, sermaye birikimi, istihdam, büyüme, 

sanayileşme, adil gelir dağılımı gibi kısa ve uzun vadeli hedefleri ile 

uyumlu biçimde belirlenmesi gereğine dönem boyunca TCMB tarafından 

uyulmaya çalışılmış, ancak ekonominin kısa dönem kaynak gereksinimi 

nedeniyle fon eksikliğini karşılayacak politikaların bir önkoşulu durumuna 

getirilmesi engellenememiştir. Türkiye Ekonomisi gibi piyasaların tam 

rekabetten uzak olduğu, piyasa çarpıklıklarının yaygın olduğu ve gerekli 

hukuksal altyapının tam olarak oluşturulmadığı ülkelerde faiz oranlarının 

piyasa koşullarına bırakılarak optimum çözümler aranması 

makroekonomik istikrarsızlığı azaltmamıştır. Bununla birlikte, faiz 

politikalarının ödemeler dengesinde göreli bir iyileşme yarattığı 

görülmektedir. Serbest faiz politikası ile yabancı sermaye ve daha önce 

yurtdışına çıkmış olan sermayenin bir bölümü çeşitli yollardan ülkeye geri 

dönmüş, ancak geri dönen sermaye sabit sermaye ve doğrudan yatırımlar 

yoluyla değil, ağırlıklı olarak kısa vadeli dış borçlanma yoluyla gelmiştir. 

Kısa vadeli borçlardaki artış yavaş büyüyen döviz girdileri karşısında kısa 

vadede ödemeler dengesi krizlerine yol açabilecek düzeyde 

gerçekleşmiştir. Yüksek reel faiz politikası kısa vadeli sermayeyi ülkeye 

çekerken sermaye stokunun üretici sektörlerde daha rasyonel kullanımını 

engellemiş, gelir dağılımını düzeltici bir etkide de bulunmamıştır. Nitekim 

bankalardaki mevduatın büyük bölümü halen üst gelir gruplarının elinde 

bulunmaktadır. Pozitif reel faiz politikası yurtiçi tasarrufların 

yükselmesine yol açmamış ve sonuç olarak yüksek reel faiz kaynaklı 

makroekonomik dengesizlikler 2001 krizi öncesinde olduğu gibi kriz 

sonrasında da makroekonomik politikalarının istenen sonuçları 

vermemesinde etkili olmuştur.  

Sonuçlar ve Genel Bir Değerlendirme 

Türkiye Ekonomisi’nin sermaye ve kaynak yetersizliği sorunu 

cumhuriyet tarihi boyunca temel olarak sanayileşme ve üretim ekonomisi 

yoluyla çözümlenmeye çalışılmış, ancak İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

Batı ekseni ile özellikle dış borçlanma yoluyla kurulan yakın ilişkiler 

sonucu sözü edilen çözüm girişimler kesintiye uğramıştır. Sanayileşme ve 

üretim ekonomisi olma amacı 1980’den sonra iyice terk edilmiş, 

dolayısıyla sermaye ve kaynak sorunu dışa açık ve ihracata dayalı bir 

büyüme modeli ile çözümlenmek istenmiştir. Ancak ihracata dayalı 

büyüme de sağlam ve kapsamlı bir sanayi ve üretim altyapısı gerektirdiği 

için kısa bir süre sonra mevcut kapasitelerin kullanımında üst sınırlarına 

dayanılmıştır. Bu durumda ekonomik büyüme için üretimden kaynaklanan 

iç kaynaklar yeterli olmamış ve zorunlu olarak dış kaynaklara bağımlı 

kalınmıştır. Özel ve kamusal tüketim ve yatırım için önemli tutarlarda 

yabancı sermayeye gereksinim duyulmuş, bu sermaye ise sabit, sınai ve 

doğrudan yatırım yapan sermayeden çok sıcak para olarak adlandırılan kısa 
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vadeli ve finansal yatırım yapan sermaye olmuştur. Bu üt bir sermaye ise 

diğer ülkelere göre yüksek faiz ve giriş-çıkış kontrollerinin kaldırılmasını 

talep etmiş, oynaklığı ve değişkenliği ile ulusal ekonomide piyasaları 

sarsıcı hareketlenmeler ya da dalgalanmalara neden olmuştur.  

Bu koşullar altında faiz oranları özelikle kısa vadeli sıcak para 

sahiplerinin talep ettikleri ve dünyanın diğer gelişmekte olan yeni 

piyasalarındaki faiz oranları ile bağlantılı olarak oluşmuştur. Bütçe ve cari 

açık sorunları dönem boyunca süreklilik kazanan Türkiye Ekonomisi kamu 

kesimi aracılığıyla faiz oranlarının düşmesine izin vermeyen gereksinim 

ve talep içinde olmuştur. Türk Bankacılık Sistemi kamunun büyük 

borçlanma gereksinimini hem sınırlı mevduat ve diğer iç kaynaklarıyla, 

hem de miktarsal gevşeme dolayısıyla dışarıdan sağladıkları krediler ile 

karşılamaya çabalamıştır. Bu süreçte Türk bankaları kamunun ağır 

borçlanma gereksinimi ve dış kredi koşullarını veri olarak almıştır. Üstelik 

düşük tasarruf eğilimine sahip Türkiye Ekonomisi’nde mevduat 

vadelerinin çok kısa olması da Türk bankacılık Sistemi için verili başka bir 

etmen durumunda olmuş, ayrıca TCMB’nin enflasyon hedeflemesi ve fiyat 

istikrarı politikası çerçevesinde belirlediği faiz oranlarını uygulamak 

zorunda kalmıştır. Başka bir anlatımla, Türk Bankacılık Sistemi kamu ve 

özellikle TCMB’nin belirlediği aralıklarda ve ancak sınırlı biçimde 

politika belirleme ve uygulama yeterliğine sahip bulunmuştur. 

Gerek 2001 krizi öncesi, gerekse 2001 krizi sonrasında Türkiye 

Ekonomisi’nin sermaye ve kaynak gereksinimini iç ya da öz kaynakları ile 

karşılayamaması ve zorunlu olarak dış kaynağa başvurmak zorunda 

kalması olgusu tüm inceleme dönemine damgasını vurmuştur. İç tasarruf 

yetersizliği nedeniyle iç borçlanma olanakları da özel kesimin katkılarıyla 

sınırlı bir düzeyde kalmış ve özel ve kamusal dış borçlanma neredeyse 

kendisini dayatan tek seçenek durumuna gelmiştir. Türkiye Ekonomisi’nin 

sanayileşmeden vazgeçmesi ve üretim ekonomisine öncelik vermemesi söz 

konusu dış kaynak gereksinimin altında yatan en önemli etken olarak 

görünmektedir. Bu çerçevede, ekonomik büyümesini nitelikli ve yüksek 

katma değer üreten bir yatırım ve dışsatım altyapısına dayandıramayan 

Türkiye Ekonomisi büyük ölçüde tüketime dayandırdığı büyüme eksenini 

de bulabildiği kıt dış kaynaklar ile desteklemiştir. 2008 krizine kadar göreli 

düşük maliyetler ile sağlanan dış kaynaklar yatırıma ve dışsatıma değil, 

tüketime yöneltildiği için üretken ve verimli olamamıştır. Başka bir 

deyişle, dış kaynaklar ekonomik büyümeyi ve giderek kalkınmayı 

besleyecek uygun yatırım (sanayi ve dışsatım) alanlarına tahsis 

edilememiş, dolayısıyla etkin kaynak dağılımı yapılamamıştır. Buna ek 

olarak, dış kaynakların sanayi ve yatırım alanlarına ayrılabilen göreli 

yetersiz miktardaki bölümü de inşaat ve ulaşım altyapısı gibi yine en az 

üretken, verimli ve önceliği olmayan alanlara yatırılınca sermaye 
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yetersizliği, yüksek faiz ve katlanarak yükselen borçlardan oluşan kısır 

döngü ya da orta gelir tuzağı bir türlü kırılamamıştır.  

Türk Bankacılık Sistemi, söz konusu genel makroekonomik 

çerçevede sınırlı bir hareket alanına sahip olmuştur. Nitekim 2001 krizi 

öncesinde ancak devletin izin verdiği ölçüde faiz rekabetine girişen 

bankacılık sistemi 2001 krizi ve 2002’deki yaygın banka iflasları 

sonrasında tümüyle devletin ve özelde yeni oluşturulan Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun belirlediği yasal ve kurumsal 

çerçeveye bağlı kalmış dolayısıyla 2001 krizi öncesine benzer bir yüksek 

faiz yarışına girişmemiştir. Önceliği sermaye yeterliliğine ve dengeli bir 

bilanço yapısına veren Türk Bankacılık Sistemi yeni bir bankacılık krizi 

yaşamamak ve olası bir ekonomik krizi tetiklememek için de olduğundan 

daha ihtiyatlı hareket etmiş ve büyük ölçüde ulusal ekonomik politikalar 

ve özelde de TCMB’nin enflasyon ve fiyat istikrarı politikası ile uyum 

sağlamıştır. Bununla birlikte,  Türk Bankacılık Sistemi’nin 2001 krizi 

öncesinde ağırlıklı olarak kamu finansmanı işlevi, 2001 kriz sonrasında 

özel tüketim ve inşaat finansmanı da içerecek biçimde genişlemiş, 

dolayısıyla kamu finansmanının payı göreli olarak hem azalmış, hem de 

bileşişimi değişmiştir. Türk Bankacılık Sistemi’nin söz konusu finansman 

politikası, sanayileşme ve üretim ekonomisine öncelik vermeyen 

makroekonomik politikalar ile de uyumlu olmuş, bu nedenle üretimin ve 

özellikle imalat sanayinin finansmanında bankalar uygun ve özendirici 

politikalar ile etkin ve işlevsel olamamıştır. Üretim ve sanayinin 

finansmanına istekli olmayan Türk Bankacılığı’nın bu tercihinde ya da 

durumunda sistemin ciddi derecede yabancılaşmasının ve ülkeye gelen 

yabancı sermayenin de yatırımdan tüketime odaklanmasının etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Sermaye piyasaları da göreli yeni ve sığ olan Türkiye 

Ekonomisi’nde sınai sermaye mali sermayenin arz etmediği, arz etmek 

istemediği ya da uygun olmayan maliyetler ile arz ettiği iç ve dış 

kaynaklara erişim zorluğu yaşamış ve sonuç olarak uluslararası rekabette 

yalnız ve güçsüz bırakılmıştır. Ancak Türkiye Ekonomisi’nin iç ve dış 

dengelerini kuramaması ve sonuçta borçlanma gereksinimi her zaman çok 

yüksek ve kırılgan bir yapıya sahip olmasında, sanayileşmeyi (sanayi 4.0 

devrimini) ve üretim ekonomisine elverişli finansman sağlayamayan Türk 

Bankacılık Sistemi’nden çok miktarsal gevşemenin aşamalı olarak 

sıkılaştırmaya dönüştüğünü ve kısa vadeli sermayenin çevre ülkelerden 

merkez ülkelere geri dönmeye başladığını göremeyen ya da algılayamayan 

ekonomi yönetimi birinci derecede sorumluluk taşımaktadır. Tam tersine, 

Türk Bankacılık Sistemi’nin 2008 krizi sonrası döneme uyum sağlayarak 

miktarsal sıkılaştırma ile orantılı ve giderek eşzamanlı kredi 

sıkılaştırmalarına gittiği ve bu durumun da Türkiye Ekonomisi’ne yüksek 

faiz görüntüsü altında olumsuz biçimde yansıdığı gözlenmektedir. Başka 

bir anlatımla, Türkiye Ekonomisi genelinde ve Türk Sanayisi ve üretim 
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kesimi özelinde yaşanan orta gelir tuzağı ve ekonomik büyüme kısır 

döngüsünü kırmak için en akılcı ve anlamlı başlangıç noktası, Türk 

Bankacılık Sistemi ve dolayısıyla faiz oranlarını yasal ve yönetsel kararlar 

ile yönlendirmek değil, Türkiye Ekonomisi’nin iç ve dış dengelerini 

kurmasına olanak sağlayacak yeni bir sanayi devriminin hangi yerli ve 

ulusal maddi ve beşeri kaynaklara dayandırılacağını tanımlayan özendirici 

ve yönlendirici gerçek bir kalkınma planını çağdaş dünya koşullarında 

oluşturmaktadır. Türk Bankacılık Sistemi’nden böyle bir sanayi devrimi 

ve kalkınma planlamasının finansman ayağı işlevini yerine getirmesini 

istemek gerçeğe uygun bir beklenti olmaktadır, çünkü özellikle geç 

sanayileşen birtakım ülkelerde ittifak içinde belirli makro hedeflere 

yönelik hareket eden bir sınai ve mali kesim saptanmaktadır. Ancak böyle 

bir sanayi devrimini başlatmak ve kalkınma planlamasını yapmasını tek 

başına Türk Bankacılık Sistemi’nden istemek ise gerçek dışı bir beklenti 

olmaktadır, çünkü henüz bu biçimde başarılı olmuş bir ülke uygulaması 

kaydedilmemiştir. 
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Ek: Tablolar 

                       TABLO 1: FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ 

Yıl 

Mevduat Faiz Oranları* (TL) InterbankG

ecelik Faiz 

DİBS 

Yıllık 

Bileşik 

Faiz 

Günlük 

Repo 

Faizi 

Geç 

Likidite 

Penceresi 

TCMB 

Reeskont 

Faizi 

 

 

TEFE 

1 Aya 

Kadar 

Vadeli 

3 Aya 

Kadar 

Vadeli 

6 Aya 

Kadar 

Vadeli 

1 Yıla 

Kadar 

Vadeli 

1980 - - 15,0 33 - - - - 26 111,34 

1981 - 45,0 50,0 35 - - - - 31,5 36,25 

1982 25,0 45,0 50,0 50 - - - - 31,5 28,97 

1983 - - 47,0 45 - - - - 48,5 37,10 

1984 - - 52,0 45 - 43,7 - - 52 49,70 

1985 35,0 45,0 50,0 55 - 50,2 - - 52 44,20 

1986 29,0 36,0 41,0 48 39,1 53,6 39,1 - 48 30,70 

1987 28,0 35,0 38,0 52 42,4 48,1 42,4 - 45 55,10 

1988 60,1 66,1 70,8 83,9 46,8 64,3 46,99 - 54 61,60 

1989 39,2 49,1 51,8 58,8 26,9 58,8 26,9 - 45 64,30 

1990 38,7 50,7 50,7 59,4 52,2 52,9 62,7 - 45 60,40 
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1991 58,0 69,6 70,6 72,7 72,23 80,5 67 - 48 71,10 

1992 57,6 69,1 69,5 74,2 65,34 87,7 67,8 - 48 66,00 

1993 52,9 64,0 69,1 74,8 62,95 87,6 82,62 - 48 71,10 

1994 61,8 77,3 81,1 95,6 133,52 164,4 316,4 - 55 112,55 

1995 76,6 79,5 83,3 92,3 72,25 121,9 0 - 50 76,00 

1996 76,1 79,7 84,6 93,8 76,51 135,2 80,93 - 50 79,80 

1997 78,3 83,2 91,5 96,6 70,39 127,5 77,50 - 67 99,10 

1998 78,5 82,6 86,0 95,5 74,52 122,5 84,35 - 67 69,70 

1999 72,1 59,5 48,3 46,7 73,22 109,5 80,57 - 60 68,80 

2000 81,2 105,5 69,2 45,6 54,15 38 131,08 - 60 39,00 

2001 59,8 61,2 61,9 63,9 93,22 96,2 130,95 6-62 60 68,50 

2001 59,8 61,2 61,9 63,9 93,22 96,2 130,95 6-62 60 68,50 

2002 45,2 44,8 46,9 48,0 49,52 63,8 56,78 5-61 55 29,70 

2003 27,8 28,0 28,2 28,1 36,04 45 43,62 5-36 43 18,40 

2004 20,6 21,1 21,9 19,9 21,85 25,7 30,14 5-26 38 9,40 

2005 15,9 16,9 17,4 15,5 14,81 16,9 17,81 5-21,5 23 7,70 

2006 18,1 19,1 18,4 18,3 15,61 18,2 17,5 13,5-25,5 27 9,70 
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2007 16,9 17,5 17,8 16,9 17,25 18,8 15,8 11,8-23 25 8,40 

2008 18,2 20,0 18,6 18,1 15,99 19,3 19,81 11-20,5 25 10,06 

2009 8,3 9,3 9,1 8,8 9,21 12,7 6,5 2,5-12 15 6,50 

2010 7,7 8,8 8,8 7,9 5,80 8,5 1,5 0-12 14 6,40 

2011 9,0 10,7 10,4 10,0 3,00 10,3 10,84 0-15,5 17 10,45 

2012 6,7 8,1 8,4 7,2 5,01 5,8 10,94 0-12 13,50 6,20 

2013 7,3 8,7 8,8 8,1 4,37 9,2 6,77 0-10,3 10,25 7,40 

2014 9,2 9,9 9,7 9,4 8,26 8,8 11,05 0-12,8 9 8,20 

2015 10,2 11,8 11,6 10,15 9,29 10,9 10,67 0-12,3 9 8,81 

2016 9,36 11,10 11,22 10,72 9,40 11,0 9,40 0-10 8,75 8,53 

2017 10,24 12,31 12,60 12,79 8,96 13,0 11,59 0-12,75 8,75 11,92 

*Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları 

Kaynak: www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi ve ww.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgöstergeler/fiyatlar 

http://www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi
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TABLO 2: NOMİNAL VE REEL FAİZ ORANLARI 

Yıl 
Nominal 

Faiz1 Vergi2 Net Nominal 

Faiz 

Enflasy

on 
Reel Faiz3 

1980 33 25 24,75 111,34 -40,97 

1981 35 25 6,25 36,25 7,34 

1982 50 25 37,50 28,97 6,61 

1983 45 25 33,75 37,10 -2,44 

1984 45 20 36,00 49,70 -9,15 

1985 55 10 49,50 44,20 3,68 

1986 48 10 43,20 30,70 9,56 

1987 52 10 46,80 55,10 -5,35 

1988 83,90 10 75,51 61,60 8,61 

1989 58,80 10 52,92 64,30 -6,93 

1990 59,40 10 53,46 60,40 -4,33 

1991 72,70 10 65,43 71,10 -3,31 

1992 74,20 10 66,78 66,00 0,47 

1993 74,80 10 67,32 71,10 -2,21 

1994 95,60 15 81,26 112,55 -14,72 

1995 92,30 5 87,69 76,00 6,64 

1996 93,80 5 89,11 79,80 5,18 

1997 96,60 12 85,00 99,10 -7,08 

1998 95,50 12 84,04 69,70 8,45 

1999 46,70 15 39,70 68,80 -17,24 

2000 45,60 16 38,30 39,00 -0,50 

2001 63,90 10 57,51 68,50 -6,52 

2001 63,90 10 57,51 68,50 -6,52 

2002 48,00 15 40,80 29,70 8,56 

2003 28,10 12 24,73 18,40 5,34 

2004 19,90 12 17,51 9,40 7,41 

2005 15,50 15 13,18 7,70 5,08 

2006 18,30 15 15,56 9,70 5,34 

2007 16,90 15  14,37 8,40 5,50 
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2008 18,10 15 15,39 10,06 4,84 

2009 8,80 15 7,48 6,50 0,92 

2010 7,90 15 6,72 6,40 0,30 

2011 10,00 15 8,50 10,45 -1,77 

2012 7,20 15 6,12 6,20 -0,08 

2013 8,10 12 7,13 7,40 -0,25 

2014 9,40 12 8,27 8,20 0,07 

2015 10,02 12 8,80 8,81 0,01 

2016 10,72 12 9,43 8,53 0,83 

2017 12,79 12 11,26 11,92 -0,59 

Kaynak: www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi; 

www.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgöstergeler 

 

1.TL 1 Yıla Kadar Vadeli Mevduat Faizi 

2.Mevduat Faizleri Üzerinden alınan Gelir Vergisi  

3.Reel Faiz = [(1+NNF)/(1+Enf.)-1] 

TABLO 3: BANKA VE BANKERLERCE UYGULANAN 

NET FAİZ ORANLARI 

Vadeli 

Mevduat Türü 

1981 1982 

Banka 

 

 

Banker Bank

a 
Banker 

3 Ay 

Vadeli 

Mevduat 

38.3 48 38.3 50 

6 Ay 

Vadeli 

Mevduat 

41 51 41 52 

1 Yıl 37.5 60 37.5 62 

Kaynak: Fatih Coşan, Mali Kıymetlerin Gelirlerinin Tahmini: İlk 

Sonuçlar, SPK, AGD/31, Ankara, 1985 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi
http://www.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgöstergeler
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TABLO 4: DEVALÜASYON, ENFLASYON VE FAİZ 

ORANLARI (%) 

 

Yıllar 

Devalüasyon 

Oranı1 

Enflasyon 

Oranı 

(TÜFE) 

1 Yıl 

Vadeli 

Mevduat 

Faiz 

Oranı 

DİBS 

Faiz 

Oranı 

Sıcak 

Para 

Getirisi2 

1980 144,3 90,3 33 - - 

1981 46,8 34,1 50 - - 

1982 45,9 27,4 50 - - 

1983 39,2 28,1 45 - - 

1984 61,2 46,4 45 43,7 -9,2 

1985 42,5 41,7 55 50,2 8,8 

1986 29,7 27,5 48 53,6 18,4 

1987 26,5 39,5 53,6 48,1 21,4 

1988 66,3 60,8 83,9 64,3 10,6 

1989 48,5 64,2 58,8 58,8 10,6 

1990 22,9 50 59,4 52,9 29,7 

1991 60,2 52,6 72,7 79,5 12 

1992 64,6 67,1 74,2 86,5 13,3 

1993 60,5 55,2 74,8 87,6 16,9 

1994 169,9 120,5 95,6 164,4 -0,5 

1995 54 88 92,3 121,8 27,2 

1996 78 71,6 93,8 135,2 36,2 

1997 86,8 78,4 96,6 126,7 39,7 

1998 71,6 68,8 94,6 123,1 34,6 

1999 61 43,7 46,7 109,5 31,1 

2000 48,5 53,7 45,6 38 3,5 

2001 96,5 57,7 62,5 96,2 -0,2 

2002 22,9 45 48,2 63,8 33,2 

2003 -0.8 23,8 28,6 45 34,3 

2004 -4,7 8,6 22,3 25,7 31,90 

2005 -5,7 8,2 16,6 16,9 23,97 
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2006 6,7 9,6 17,0 18,2 10,78 

2007 -9,1 8,8 17,1 18,8 30,69 

2008 -0,7 10,4 19,1 19,3 20,14 

2009 19,7 6,3 10,3 12,7 -5,85 

2010 -3,0 8,6 9,0 8,5 12,37 

2011 11,3 6,5 10,1 10,3 -0,90 

2012 7,3 8,9 8,6 5,8 1,49 

2013 5,8 7,5 9,2 9,2 3,21 

2014 15,0 8,6 9,3 8,8 -4,96 

2015 24,3 7,7 10,8 10,9 -10,78 

2016 21,0 8,5 10,7 11,0 -10,3 

2017 7,0 11,9 12,8 13,0 -0,97 

Kaynak:www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi;w

ww.kalkinma.gov.tr/gostergeveistatistikler/temelekonomikgoster

geler 

1.Bir önceki yıla göre TL/USD kurundaki artış oranı 

2.[(1+R)/(1+E)-1], E: TL Aşınma Oranı; R: Yurt İçi Finans 

Piyasalarında En Yüksek Faiz Oranı

http://www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi;www.kalkinma.gov.tr/gostergeveistatistikler/temelekonomikgostergeler
http://www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi;www.kalkinma.gov.tr/gostergeveistatistikler/temelekonomikgostergeler
http://www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi;www.kalkinma.gov.tr/gostergeveistatistikler/temelekonomikgostergeler
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TABLO 5: TÜRKİYE’DE KISA VADELİ SERMAYE 

HAREKETLERİ (MİLYON $) 

Yıllar Bankacılık 

Kesimi Dış 

Kredileri 

Ödemeler 

Dengesi 

Net Hata-

Noksanı 

Sermaye 

Hesabı 

Cari 

İşlemler 

Dengesi 

Para 

İkamesi Büyüme 

Giriş Çıkış 

1988 -144 -1.046 515 -2.111 1.596 24,5 2,1 

1989 240 -370 971 -1.932 961 22,7 0,3 

1990 2.279 -769 -468 3.093 -2.624 23,6 9,3 

1991 396 -2.595 948 -1.198 250 32,1 0,9 

1992 2.100 -2.474 -1.190 2.164 -974 36,8 6,4 

1993 4.495 -3.232 -2.162 8.595 -6.433 39,4 8,1 

1994 -7.053 -2.441 1.832 -4.463 -2.631 51,8 -6,1 

1995 1.973 -281 2.432 -93 -2.339 55,1 8,0 

1996 3.046 1148 1.499 938 -2.437 50,7 7,9 

1997 2.232 -976 -987 3.625 -2.638 52,9 8,0 

1998 3.195 -942 -697 -1.287 1.984 50,5 3,8 

1999 2.655 -1.839 1.721 -377 -1.344 49,6 -6,1 

2000 2.736 -1.574 -2.762 12.581 -9.819 46,1 6,5 

2001 -9.644 233 -1.671 -1.719 3.390 59.7 -5,7 

2002 -2.016 643 149 1973 -1.522 57.3 6,2 

2003 2846 348 4.975 1.875 -6.850 48.6 5,3 

2004 6.564 5.324 838 0 -14.198 40,1 9,6 

2005 10.524 149 1.495 0 -20.980 35,9 9,0 

2006 11.704 11.018 -896 0 -31.168 37,8 7,1 

2007 3.736 3.389 -315 -8 -36.949 33,5 5,0 

2008 9.457 10.253 1.986 -61 -39.425 34,9 0,8 

2009 514 -6.393 2.314 -43 -11.358 31,6 -4,7 

2010 27.240       -13.179 -464 -61 -44.616 30,6 8,5 

2011 10.118 339 8.295 -25 -74.402 36,2 11,1 

2012 16.003 -2.040 -916 -68 -47.961 35,7 4,8 

2013 32.266 266 1.408 -96 -63.608 41,4 8,5 

2014 14.016 1.030 1.560 -70 -43.552 22,2 5,2 

2015 19.107 15.149 9.322 -21 -32.278 45,5 6,1 

2016 786 7.646 10.925 23 -33.011 45,7 2,9 

2017 1.980 5.623 675 16 -47.371 46,8 7,4 

Kaynak:www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi; www.tu  

ik.gov.tr 

http://www.tcmb.gov.tr/elektronikveridagitimsistemi
http://www.tuik.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/
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TABLO 6: KAMU KESİMİ GENEL DENGELERİ (GSMH’ye Oran) (1980-2001) 

 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 

Vergi 

Gelirleri 
14,3 14,8 12,3 13,6 11,2 12,0 14,1 14,5 14,2 14,6 15,4 16,3 17,3 17,6 18,5 17,0 17,8 16,1 17,3 18,9 21,1 22,1 

Dolaylı 5,4 5,7 4,9 6,1 5,3 7,2 8,4 8,8 8,7 8,3 8,9 9,3 10 10,4 10,4 10,5 11,4 9,6 9,2 10,3 12,5 13,2 

Dolaysız 8,9 9,2 7,4 7,5 5,9 4,7 5,7 5,8 5,5 6,3 6,5 7,0 7,3 7,2 8,1 6,5 6,5 6,6 8,0 8,6 8,6 9,0 

Faktör 

Gelirleri 
1,8 1,9 2,6 2,7 4,7 5,2 5,5 5,6 6,3 4,9 3,1 0,6 -0,1 0,7 2,1 3,4 4,6 4,1 4,3 4,8 3,5 5,2 

Cari 

Giderler 
-10,3 -8,7 -7,4 -8,4 -7,4 -6,7 -6,8 -7,0 -6,7 -8,4 -10 -11,2 -12,2 -12,3 -10,7 -9,5 -9,8 -11,9 -12,1 -14,6 -13,7 -14,2 

Kamu 

Harcanabilir 

Geliri 

14,8 16,1 14,3 14,9 13,5 14,4 14,9 13,6 13,6 13,1 13,4 11,9 11,4 9,6 9,6 9,4 7,9 11,5 9,2 6,6 7,2 3,9 

Kamu 

Tasarrufları 
4,5 7,4 6,9 6,5 6,0 7,7 8,1 6,6 6,8 4,7 3,4 0,7 -0,8 -2,7 -1,1 -0,1 -1,9 0,9 -1,9 -6,7 -5,2 -9,1 

Kamu 

Yatırımı 
-9,3 -10,4 -7,8 -8,3 -8,0 -9,0 -10,3 -10,3 -8,5 -7,4 -8,6 -7,6 -6,8 -7,3 -3,6 -3,8 -5,3 -6,3 -6,8 -6,6 -7,0 -5,3 

Kamu 

Tasarruf-
-4,8 -3,0 -0,9 -1,9 -2,0 -1,3 -2,1 -3,7 -1,6 -2,6 -5,2 -6,9 -7,6 -10 -4,7 -3,9 -7,2 -2,1 -8,7 -13,3 -12,2 -14,5 



[387] 
 

Yatırım 

Dengesi 

KKBG 8,8 4,0 3,5 4,9 5,4 3,6 3,7 6,1 4,8 5,3 7,4 10,2 10,6 12,1 7,9 5,2 8,8 7,6 9,2 15,1 12,5 15,9 

Bütçe 

Dengesi 
-3,1 -1,5 -1,5 -2,2 -4,4 -2,2 -2,8 -3,5 -3,1 -3,3 -3,1 -5,3 -4,3 -6,7 -3,9 -4,0 -8,3 -7,6 -7,0 -11,6 -11,6 -18,2 

Kamu Net 

Dış 

Borçlanması 

0,3 0,3 -0,1 -0,6 1,5 -0,6 -0,1 -0,4 2,1 0,8 0,9 0,4 1,6 1,4 -1,7 -1,1 -0,9 -1,5 -2,0 0,6 2,1 -2,5 

Faiz 

Ödemeleri 
0,6 0,9 0,8 1,5 2,0 1,9 2,6 3,0 3,8 3,6 3,5 3,8 3,7 5,8 7,7 7,5 10,2 7,7 11,7 13,7 16,3 22,9 

İç Borç 0,4 0,5 0,3 0,6 0,8 0,7 1,3 1,7 2,4 2,2 2,4 2,7 2,8 4,6 6,0 6,2 9,0 6,7 10,6 12,6 15,0 20,9 

Dış Borç 0,2 0,4 0,5 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,1 0,9 1,2 1,7 1,3 1,2 1,0 1,0 1,1 1,3 2,0 

 

    Kaynak: www.kalkınma.gov.tr/gostergeveistatistikler/kamufinansmani, 

www.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgostergeler/kamufinansmani,  

 

 

 

 

http://www.kalkınma.gov.tr/gostergeveistatistikler/kamufinansmani
http://www.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgostergeler/kamufinansmani
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TABLO 7: KAMU KESİMİ GENEL DENGELERİ (GSMH’ye Oran) (2002-2017) 

 

 0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

0 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Vergi 
Gelirleri 

2
3,7 

2
5,6 

1
7,5 

1
8,2 

1
8,2 

2
2,1 

2
3,7 

2
5,6 

1
7,5 

1
8,2 

1
8,2 

1
8,0 

1
7,5 

1
7,7 

1
8,8 

1
9,3 

1
9,4 

2
0,6 

2
0,0 

2
0,5 

1
7,3 

1
6,9 

Dolaylı 
1

5,6 

1

7,4 

1

2,0 

1

2,5 

1

2,8 

1

3,2 

1

5,6 

1

7,4 

1

2,0 

1

2,5 

1

2,8 

1

2,2 

1

1,7 

1

1,8 

1

3,4 

1

3,5 

1

3,4 

1

4,6 

1

4,0 

1

4,5 

1

2,1 

1

1,7 

Dolaysız 
8

,1 

8

,2 

5

,4 

5

,5 

5

,3 

9

,0 

8

,1 

8

,2 

5

,4 

5

,5 

5

,3 

5

,7 

5

,8 

5

,9 

5

,4 

5

,8 

6

,0 

5

,8 

6

,0 

6

,0 

5

,2 

5

,2 

Faktör 
Gelirleri 

7
,4 

5
,5 

4
,4 

4
,7 

4
,6 

5
,2 

7
,4 

5
,5 

4
,4 

4
,7 

4
,6 

4
,3 

3
,6 

4
,2 

3
,6 

3
,2 

3
,6 

3
,6 

3
,2 

3
,5 

3
,5 

2
,8 

Cari Giderler 
-

12,7 

-

12,4 

-

9,2 

-

9,0 

-

9,5 

-

14,2 

-

12,7 

-

12,4 

-

9,2 

-

9,0 

-

9,5 

-

9,9 

-

10,0 

-

11,3 

-

11,0 

-

10,8 

-

11,6 

-

11,8 

-

12,0 

-

12,0 

-

7,7 

-

8,0 

Kamu 

Harcanabilir 

Geliri 

6
,5 

7
,0 

8
,3 

1
1,8 

1
3,7 

3
,9 

6
,5 

7
,0 

8
,3 

1
1,8 

1
3,7 

1
2,3 

1
1,8 

1
0,4 

1
2,5 

1
4,5 

1
4,5 

1
5,2 

1
5,1 

1
6,4 

1
3,7 

1
2,3 

Kamu 

Tasarrufları 

-

6,2 

-

5,4 

-

1,0 

2

,8 

4

,2 

-

9,1 

-

6,2 

-

5,4 

-

1,0 

2

,8 

4

,2 

2

,4 

1

,7 

-

0,9 

1

,6 

3

,7 

2

,9 

3

,4 

3

,1 

4

,4 

2

,7 

1

,6 

Kamu 
Yatırımı 

-
6,3 

-
4,5 

-
3,2 

-
4,0 

-
3,7 

-
5,3 

-
6,3 

-
4,5 

-
3,2 

-
4,0 

-
3,7 

-
3,9 

-
4,3 

-
4,4 

-
4,1 

-
4,1 

-
4,4 

-
4,9 

-
4,4 

-
4,9 

-
4,1 

-
4,1 

Kamu 

Tasarruf-
Yatırım 

Dengesi 

-
12,5 

-
9,9 

-
4,2 

-
1,2 

0
,5 

-
14,5 

-
12,5 

-
9,9 

-
4,2 

-
1,2 

0
,5 

-
1,5 

-
2,6 

-
5,3 

-
2,5 

-
0,4 

-
1,5 

-
1,5 

-
1,3 

-
0,5 

-
1,4 

-
2,5 
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KKBG 
1

2,8 

8

,7 

3

,6 

-

0,1 

-

1,9 

1

5,9 

1

2,8 

8

,7 

3

,6 

-

0,1 

-

1,9 

0

,1 

1

,6 

5

,1 

2

,4 

0

,1 

1

,0 

0

,5 

0

,6 

0

,0 

1

,0 

2

,4 

Bütçe 
Dengesi 

-
15,2 

-
11,2 

-
5,2 

-
1,1 

-
0,6 

-
18,2 

-
15,2 

-
11,2 

-
5,2 

-
1,1 

-
0,6 

-
1,6 

-
1,8 

-
5,5 

-
3,6 

-
1,4 

-
2,1 

-
1,2 

-
1,3 

-
1,2 

-
1,0 

-
2,0 

Kamu Net 

Dış 
Borçlanması 

6

,6 

0

,5 

0

,8 

-

0,1 

-

0,1 

-

2,5 

6

,6 

0

,5 

0

,8 

-

0,1 

-

0,1 

-

0,2 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,0 

0

,4 

0

,6 

0

,4 

0

,1 

1

,4 

2

,5 

Faiz 

Ödemeleri 

1

9,0 

1

6,6 

1

0,4 

7

,2 

6

,1 

2

2,9 

1

9,0 

1

6,6 

1

0,4 

7

,2 

6

,1 

5

,9 

5

,4 

4

,5 

4

,8 

3

,4 

3

,5 

3

,3 

3

,0 

2

,8 

1

,9 

1

,8 

İç Borç 
1

5,8 

1

4,7 

8

,0 

7

,0 

5

,6 

2

0,9 

1

5,8 

1

4,7 

8

,0 

7

,0 

5

,6 

4

,9 

4

,7 

4

,9 

3

,8 

3

,3 

3

,4 

3

,2 

2

,9 

2

,7 

1

,4 

1

,3 

Dış Borç 
3

,2 
1

,9 
1

,0 
1

,0 
0

,9 
2

,0 
3

,2 
1

,9 
1

,0 
1

,0 
0

,9 
0

,8 
0

,6 
0

,7 
0

,5 
2

,7 
2

,9 
2

,5 
2

,2 
2

,0 
0

,4 
0

,5 

    Kaynak: www.kalkınma.gov.tr/gostergeveistatistikler/kamufinansmani, 

www.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgostergeler/kamufinansmani,  

 

http://www.kalkınma.gov.tr/gostergeveistatistikler/kamufinansmani
http://www.hazine.gov.tr/istatistikler/ekonomikgostergeler/kamufinansmani
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TÜRK SERMAYE PİYASASI ve POTANSİYELİ 

Dr. Meltem KESKİN KÖYLÜ 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ŞUBF Uluslararası Ticaret 

ve Lojistik Yönetim Bölümü, mkeskinkoylu@ybu.edu.tr 

 

GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisi ile birlikte sermaye hareketliliği de artmaya 

başlamış ve sermaye piyasası ekonomik hayatın önemli bir unsuru 

olmuştur. Finansal hareketlilik özellikle gelişmekte olan memleketlere 

kimi zaman negatif etkileri getirerek bu ülkelerin kırılganlıklarının 

artmasına neden olabilecek potansiyelini de içlerinde barındırmıştır. 

Ancak sermaye hareketliliği finansal işlemlerde artış ve finansal araçlarda 

çeşitlenme, ileri finansal teknoloji kullanımı gibi olumlu etkileri de 

olmuştur. 

Gelişmekte olan memleketlerin finansal piyasalarında avantajlı duruma 

geçmeleri ve piyasalarını derinleştirerek önlemler alabilmeleri 

mümkündür. Özelliklede uluslararası sermaye hareketleri gelişmekte olan 

ülkeye giren yabancı yatırımlar piyasaların genişlemesine sebep olurken 

yabancı yatırımcı içinse çekici fırsatlar doğurmaktadır. Tüm bunların yanı 

sıra gelişimini sürdüren piyasalar; ekonomik, politik veya herhangi bir 

coğrafi sorunla karşılaştıklarında duruma aşırı tepki verebilmektedirler. 

Sermaye piyasalarının gelişimi ekonomiyi büyütür. Ekonomiler 

büyüdükçe de sermaye piyasası güçlenir. Finansal piyasa, tasarruf fazlası 

olan fon arz ediciler ile tasarruf noksanı olan yani fona ihtiyacı olanları 

karşı karşıya getirir. 2011 yılından başlayarak Amerika Birleşik Devletleri 

ve Avrupa Birliği genişletici para politikaları ile dünyaya bol fon arzı 

sağlamışlardır. 2017 yıllına kadar devam eden bu süreçte Türkiye ve 

gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasalarına fon akışları sürmüştür. 

Finansal piyasalardaki bu etki ile ekonomik göstergelerdeki 

performanslarda iyileşme izlenmiştir. Amerika Merkez Bankası  (Federal 

Rezerv Sistem [FED]) 2017 yılında üç olmak üzere 2019 yılının sonuna 

kadar dokuz kez kademeli artırma kararı alarak sıkı para politikası 

uygulamayı sürdüreceğini piyasalarla paylaşmıştır. İngiltere Merkez 

bankası da on yıllık bir dönemin ardından faiz artırımına gitmesi 

gelişmekte olan memleketlere gelen fon akışının daralmasına neden 

olmuştur. Bu dönemde Türkiye’de riskli varlıkların getirilerinde göreceli 

yükseliş izlenmiştir. Ayrıca BIST-100 endeksi yılık olarak yaklaşık % 50 

düzeyinde yükseliş görmüştür. Ancak küresel piyasalarda likiditenin 

daralması ile birlikte 2018 yılı itibari ile gelişmiş memleketlerde olduğu 

gibi Türkiye’nin de yabancı sermaye çekebilmesi daha da güçleşmeye 

başlamıştır. Yabancı yatırımcıları Türk piyasalarına çekmenin yanı sıra 

yerli yatırımcının sermaye piyasasında daha etkin yer almasını sağlamak 

gerekmektedir. 
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1. SERMAYE PİYASISI  

Sermaye piyasası fon fazlası olanların birikimlerini getiri beklentisi ile 

finansal araçlarda değerlendirdiği piyasalardır. Bunun karşısında fon 

ihtiyacı olan kişi ve/veya kurumlar sermaye piyasası aracılığı ile ihraç 

duydukları finansmanı, hisse senetleri veya borçlanma senetleri ile 

sağlarlar. Bununla birlikte risk yönetimi yapmak isteyen çeşitli sektörler 

yatırımcıları da sermaye piyasasında türev araçları kullanmak suretiyle 

risklerini en aza indirmeye çalışırlar. Risk yönetimi ile birlikte sermaye 

piyasaları küçük yatırımların ekonomide büyük yatırımlara dönüşmesini 

sağlamlayarak ülke refahını artırır. 

Sermaye piyasaları ekonomideki finansal sistemi oluşturan unsurlar 

arasında yer almaktadır. Finansal sistem ise fon fazlası olan ve fona ihtiyacı 

olan tarafların karşılaştıran kurumlar, finansal araçların ve sistem içinde 

yer alan kurumları denetleyen kurum ve kurullardan oluşan yapıdır. 

Finansal sistemde yatırımların verimli alanlarda değerlendirilmesi 

sağlanarak fon alış ve satışlarında karşılaşılabilecek riskleri önlemeye 

çalışılarak süreç yönetilir. Finansal sistemin temelinde bankacılık, 

sigortacılık ve sermaye piyasası vardır.  

2. TÜRK SERMAYE PİYASISI TARİHİ 

Endüstri devrimi Avrupa’da büyük şirketlerin kurulmasına neden 

olurken bu şirketlerin halka açılması aşamasında Osmanlı 

imparatorluğunda yaşayan yabancı azınlıklar bu şirketlerin hisse senetleri 

ve tahvillerini satın alma istekleri ile başlayan süreç ile 19. Yüzyılın ikinci 

yarsında Galata bankerleri aracılığı ile gerçekleşmekteydi. Kırım Harbi ile 

birlikte Osmanlı imparatorluğun ihtiyacı olan finans kaynağının bir kısmı 

tahvil ihracı ile sağlanmıştır. Bu tahviller alınıp satılmıştır.  

1864 yılında Galata bankerleri dernek çatısında birleşmişler ve 1866 

yılında ise borsa İstanbul’u kurmuşlardır. Bu borsada hem yerli hem 

yabancı hisseler ve tahviller alınıp satılmıştır (Özcan, 2017, s.8).  

1866 yılında İstanbul’da Dersaadet Tahvilat Borsası kurulmuştur. Bu 

borsa batı ülkelerinde olduğu gibi sanayinin gelişimi ile ortaya çıkan 

şirketlerin hisse ve tahvil senetlerinin alınıp satılması ile oluşan doğal 

borsa görünümünde değildi. Meşrutiyet’in ilanına kadar borsada İstanbul, 

Beyrut ve Selanik’te kurulmuş yabancı şirketlerin hisse senetleri kayıtlı 

olup bu varlıklar alınıp satılmıştır. 1908 yılından sonra ise borsaya ulusal 

şirketlerin menkul kıymetleri de kayıt olmuştur. Günümüzde kullanılmakta 

olan borsanın temelleri 1922 yılında yapılan düzenleme ile atılmıştır. 1927 

yılında borsanın adı  "Esham ve Tahvilat, Kambiyo ve Nukud Borsası" 

olmuştur. 1929 yılında 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo 

Borsaları Kanunu ve 8172 sayılı nizamname ile “İstanbul Menkul 

Kıymetler ve Kambiyo Borsası” olarak çalışmasını sürdürmüştür. 1938 

yılında borsanın adı "Kambiyo, Esham ve Tahvilat Borsası" olarak 
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değiştirilmiş ve borsa İstanbul’dan Ankara’ya taşınmıştır. Ancak 

İstanbul’un ticaretin merkezi olma özelliği nedeni ile Ankara’nın borsa 

merkezi olmasının dezavantajları izlenmiş ve İstanbul’un borsa merkezi 

olmasının daha uygun olduğu düşünülerek 1941 İstanbul’a tekrar 

taşınmıştır. 1960’lı yıllarda Hürriyet tahvilleri ve tasarruf bonoları ile 

sermaye piyasası canlanmaya başlamıştır. 1979 ve 1982 yılları arasında 

enflasyonun gerisinde kalan tahvil ve mevduat sertifikası faiz oranlarının 

ardında kalarak ikincil piyasalarda işlem görmeye başlayarak bankerlerin 

oluşmasına yol açmıştır. Bankaların uyguladığı faiz oranları belirli iken 

bankerler için faiz oranı düzenlemesi bulunmamakta idi. Sonuç olarak 

toplanan paralar yatırıma dönüştürülememiş ve sermaye piyasaları büyük 

zararlarla karşılaşmıştır. Banker krizi diye adlandırılan bir dönem tecrübe 

edilmiştir. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda 

düzenlemeye gidilmiştir. Sermaye Piyasası Kurullu (SPK) halkın 

ekonomik kalkınmaya geniş tabanlı olarak katılmasını sağlamak, 

ekonomik kalkınmada etkin rol oynayarak sermaye piyasalarına olan 

güveni artırmak ve tasarruf sahiplerinin hakları ile birlikte yatırımlarını 

korunması için düzenleme ve denetleme yapma amacı ile 2499 sayı ile 

kurulmuştur. 1983 yılında 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname ile 1929 tarih ve 1447 sayılı “Menkul 

Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu” yürürlükten kalkmıştır. 18 

Aralık 1985 tarih ve 18962 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Yönetmeliği yürürlüğü girmiştir. 26 

Aralık 1985 tarihinde İMKB açılmış ve ilk alım satım işlemi 03 Ocak 1986 

tarihinde başlamıştır. İlk İMKB başkanlığına Muharrem Karslı atanmıştır 

(Akşener, 2017). 2013 yılının Nisan ayında Borsa İstanbul A.Ş. sözleşmesi 

ticaret siciline onaylandı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İstanbul 

Altın Borsası’nın tüzel kişilikleri sona erdi ve Borsa İstanbul (BIST) olarak 

birleştiler (BIST,2018). 

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal 

piyasalarda denetim sisteminin etkinleştirilmesi amacı ile 23.06.1999 

tarihli ve 23734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4389 sayı ile kamu 

tüzel kişiliğini ve özerkliğe sahip otorite olarak kurulmuştur.  

3. SERMAYE PİYASALARDA KULLANILAN FİNANSAL 

ARAÇLAR 

Menkul kıymetler, türev araçları, yatırım sözleşmeleri ve SPK’ca bu 

kapsamda olduğu onaylanan tüm sermaye piyasası araçlarını 

kapsamaktadır. Menkul kıymetler; hisseler, pay benzeri kıymetler ve 

paylara ait depo sertifikaları ile borçlanma araçları ya da menkul 

kıymetleştirilmiş varlıklar ve gelirlere dayandırılmış borçlanma araçları ile 

birlikte bu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını kapsamaktadır. Paylar 

ortaklık hakkı veren menkul kıymetlere örnek olarak, tahvil de alacaklılık 
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hakkı veren menkul kıymetler gösterilebilir. Para, çek, poliçe ve bono 

sermaye piyasası araçları arasında yer almaz (SPK, 2016, s.1). 

Paylar; Hisse Senedi (Pay Senedi); sahibine ortaklık hakkı sağlayan 

menkul kıymetlelerdir. Bu senetler sahibine verdiği haklar ve ya devir 

şartları gereği farklılık gösterebilmektedir. Nama (Hamiline) yazılı paylar; 

Adi veya İmtiyazlı paylar; Bedeli veya Bedelsiz paylar; Primli veya 

Primsiz paylar; Kurucu payları ve İntifa payları olarak çeşitlendirilmiştir. 

Tahviller; orta veya uzun vadeli olarak özel sektör veya devlet 

tarafından piyasaya sürülen fon sağlama amaçlı senetlerdir. Devlet 

Tahvilleri, Özel Sektör Tahvilleri, Primli ve ya Başa Baş Tahviller, 

Hamiline ve ya Nama Yazılı Tahviller, Paraya Çevrilme İmkânı Sağlayan 

Tahviller, İkramiyeli Tahviller, Sabit veya Değişken Faizli Tahviller ve 

Güvenceli ve Güvencesiz Tahviller. 

Borçlanma aracı türleri; Hisse Payına Dönüşebilen Tahviller, 

Değiştirilebilir Tahviller, Varlığa ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, 

Ortaklık ve Yatırım Kuruş Varantları, Teminatlı Menkul Kıymetler, 

Gayrimenkul Sertifikaları, Kira Sertifikaları (Sukuk), Kıymetli Maden 

Bonoları, Finansman Bonoları, Banka Bonoları yer almaktadır. 

4. TÜRK YATIRIMCI TERCİHLERİ 

Türk halkının tercih ettiği finansal tasarruflar incelendiğinde; ülke 

içinde yapılan yatırımlarda en büyük payı mevduatlar oluşturmaktadır. 

2017 yılı sonu itibari ile 1,7 trilyon TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca Döviz 

cinsinden mevduatta özelliklede ABD dolar cinsinden yatırımlar 2016 

yılına oranla %16 artış olmuştur. Devlet ve özel sektör tahvil ve bonolarına 

yapılan yatırımlar 2017 yılı sonu itibari ile %17 artarken, pay senedi 

portföylerinde, %44 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye piyasası 

araçlarının payı 2016 yılına göre 1 puan artarak %39 ulaşmıştır (Asena vd, 

2018, s. 37).  Tablo 1’de 2016-2017 yılları itibari ile yatırımcıların yurtiçi 

tasarrufların değerlendirme tercihleri BDDK, Merkezi Saklama Kuruluşu 

(MKK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği (TSPB) hesaplamalarından derlenerek verilmiştir. 
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Tablo 1. Yurtiçi Tasarruflar 

 
Kaynak: Asena vd. 2018, s. 38. 

 

5. TÜRK SERMAYE PİYASASI POTANSİYELİ 

Sermaye piyasalarının etkin kullanılması ülke ekonomilerine, kaynak 

sağlayarak yatırımların finansal temelini oluşturarak değer yaratır. Her bir 

küçük tasarruf sahibinin yatırımlarının finansal araçları kullanarak gelir 

sağlamalarına olanak verirken sermayenin tabana yayılmasına olanak 

verir. Bu durum sosyal barışı ve dengeyi de sağlayan unsurları da içinde 

barındırır. 

Gelişmiş sermaye piyasası olan ülkelerde her türden küçük tasarruf 

sahiplerinin sermaye piyasalarında yoğun olarak yer aldıkları piyasada 

spekülatif ve/veya manipüleatif hareketlerden etkilenme olasılıkları düşük 

olmaktadır. Ancak daha dar ve sığ sermaye piyasalarında az 

çeşitlendirilmiş finansal araçlarla işlem yapan küçük yatırımcı piyasada 

oluşan olumsuz etkiden zarar görme olasılığının yüksek olduğunu 

düşünmesi ve yapay hareketlerden en büyük zararla karşılaşan grubu 

oluşturmaları nedeni ile sermaye piyasalarından uzak durma eğilimi 

göstermektedir (Bayındır, 2010, s.45). Türk sermaye piyasasına 

bakıldığında piyasa potansiyel içermesine rağmen istenen düzeylerin 
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henüz çok gerisindedir. Bu sorunun nedenleri arasında; zaman içinde oluşa 

gelmiş ekonomik dengesizlikler, krizler, kamunun yüksek borçlanma 

ihtiyacı, kurumsal ve bireysel yatırımcı noksanlığı, sermaye piyasası 

yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi yetersizliği, hane halkının piyasaya 

karşı oluşturduğu güven sorunu ve vergi politikaları yer almaktadır 

(Çatakoğlu, 2015, s.11). 

Türkiye’de sermaye piyasalarının derinliğinin artması ülke hane halkı 

tarafından benimsenerek geneline yayılması önemlidir. Bunun yanı sıra 

kurum ve kuruluşların, yabancı sermayenin de piyasayı cazip görerek talep 

etmesi de gerekmektedir. Gelişmekte olan memleketlerin sermaye 

piyasaları gelişmiş ülke piyasalarından daha fazla fırsatlar ve 

yatırımcılarına daha fazla getiri getirme potansiyelinin var olduğu da göz 

önünde bulundurulmalıdır. Kalkınma Bakanlığı 2011-2018 Yıllık 

Programları, SPK ve TSPB verilerine dayanarak Tablo 2’de Türkiye’de 

finansal kurumların büyüklükleri Milyar TL olarak verilmektedir.  

Tablo 2: Türkiye’de Finansal Kurumların Büyüklükleri (Milyar TL) 

 

Kaynak: Asena vd. 2018, s. 17. 

Tablo 2’de görüleceği üzere finansal kurumlarda 2010-2017 yıllarında 

bankacılık sektörü ilk sıralarda yer almaktadır. Gelişmekte olan 

memleketlerin genelinde de finansal piyasaların merkezinde bankalar yer 

almaktadır.  

Türkiye’nin seçilmiş kalemlerinde ekonomik göstergeler Hazine 

Müsteşarlığı, TCMB ve TUİK verilerinden toplanarak Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 
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Tablo 3: Türkiye’nin Seçilmiş Göstergeleri 

 
Kaynak: (Asena vd., 2018, s.5). 

Tablo 4’de ise dünya borsalarından örnek verilerek BIST’in piyasa 

değeri de IMF ve WFE verilerinden alınarak düzenlenmiştir. 

Tablo 4: Dünya Borsaları (2017) 

 
Kaynak: Asena vd. 2018, s. 30. 
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Dünyada 2017 yılı verilerine göre GSYH sıralamasında 17. olan 

Türkiye Piyasa Değeri/GSYH oranı açısından 50. sırada yer almaktadır. 

Halka açılan şirket sayılarının ve değerlerinin artması gerekmektedir.  

Bununla birlikte Türkiye’de sermaye piyasası işlem hacimleri yetersiz ve 

yatırımlar bu piyasaların kullanımı bireysel, kurumsal ve reel sektör 

bazında yetersiz kalmaktadır. Yatırımcılar tasarruflarını mevduata 

değerlendirirken sermaye piyasalarına daha soğuk bakmaktadırlar (Asena 

vd. 2018, ss. 25-30). Toplamda Türk sermaye piyasası potansiyeline 

rağmen güçlü ve gelişmiş piyasa tablosu çizememektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Getiri beklentisi olan yatırımcılar fon birikimlerini yatırım araçları 

vasıtası ile sermaye piyasalarında değerlendirebilmektedirler. Aynı 

piyasalarda fona ihtiyacı olanlarda gerekli finansal kaynağı 

sağlayabilmektedir. Sermaye piyasaları ekonomilerin canlanmasını 

sağlayan ana unsurdur. Bu piyasaların büyüyerek gelişmesi ve halk 

tabanında yayılması özellikle gelişmekte olan memleketler için önemlidir. 

Ülkelerin ekonomilerinin sağlıklı gelişebilmesinin ön koşulu sermaye 

piyasalarıdır. 

Türkiye’de 20. Yüzyılın son çeyreğinde sermaye piyasası gelişmeye 

başlamış. Bu piyasaları düzenleyici kurum, kuruluşlar ve gerekli kanuni 

düzenlemeleri yapmıştır. Yine hem fon fazlası olan hem de fona ihtiyaç 

duyan kişi, kurumlar; enflasyon ve diğer pek çok piyasa risklerinden 

kaçınabilmek için çeşitli finansal araçlarda kullanmaya başlamışlardır.  

Ancak Türkiye’nin önünde sermaye piyasalarında gideceği uzun bir yolu 

vardır. Türkiye sermaye piyasasının potansiyelini açığa çıkarabilmesi ve 

getirilerinden faydalanabilmesi için yapması gerekenler vardır.  

Sermaye piyasası bilincinin halk tabanında yerleşmesi gerekmektedir. 

Bunun için finansal eğitim önemlidir. Örgün eğitimde tıpkı halk sağlığı 

konularında olduğu gibi bu konuların ele alınması mümkündür. 

Türkiye’de finansal sistem bankacılık sektörü üzerinden yürümektedir. 

Finansal risklerin doğru yönetilebilmesi için sermaye piyasası tarafından 

risklerin paylaşılması gerekmektedir.  

Türkiye ihracatı büyük oranda ithalata bağlı olması cari açığı 

büyütmektedir. Burada tasarruf bilincinin yaygınlaştırılması ve 

tasarrufların sermaye piyasası aracılığı ile değerlendirilmesi için 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Türkiye’de biriken tüm tasarrufun 

üretim ve ülke kalkınması için gerekli finansmanda kullanılması 

gerekmektedir. 

Ülke içi hem ülke dışı uzun vadeli planları olan yatırımların gelebilmesi 

için cazip olanakların sunulması gerekmektedir. Ayrıca daha uygun 

koşullarda fon sağlayan firmaların ekonomik etkinliklerinin artması 

finansal sektörün güçlenmesine katkı sağlayan bir döngüyü oluşturacaktır. 
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Sermaye piyasalarının yaygın kullanılmasını sağlamanın diğer bir yöntemi 

de Türkiye’nin lokomotif sektör ve kurumlarının belirlenmesidir. 

Fonların ve kooperatif varlıklarının, dernek, vakıf gibi kurumların 

yatırımları cazip imkânlarla sermaye piyasalarında değerlendirilmesi 

sağlanabilir. Bunun için vergilendirme oranlarının düşük belirlenmesi gibi 

enstrümanların kullanılması olası görülmektedir. 

Türkiye geçmişteki finansal olumsuzluklardan ders almayı bilmiştir. 

Sermaye piyasası sistemini daha sağlam zeminde oluşturmayı da 

başarmıştır. Şimdi artık bu piyasa standartlarını gelişmiş ülke sermaye 

piyasaları standartlarına getirmek zorundadır.  
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Giriş 

İnsan her türlü sosyal, biyolojik, psikolojik ve fiziksel istek ve 

ihtiyaçlarını karşılarken, makine, yapı, donanım alet, araç-gereç ve yaşam 

alanlarını kullanmaktadır. Bunlardan en üst düzeyde yararlanabilmenin ön 

koşulu, kullanılan her ürün ve yaşam alanının insanın statik ve dinamik 

antropometrik ölçülerine uygunluğuyla doğrudan ilişkilidir.  

İnsanın vücut yapısı, kullandığı veya yararlandığı bir ürün veya yaşam 

alanına göre yeni baştan tasarlanamayacağı için, her ürünün veya mekanın 

insanın antropometrik ölçülerine uygun tasarlanıp üretilmesi zorunludur 

(Harris ve Straker, 2000; Pheasant, 1990). 

Gerek iş ortamında gerek dış çevrede gerekse kullandığımız tüm araç-

gereçlerde kullanıcının yani insanın tüm ihtiyaç ve isteklerine karşılık 

verebilecek ve uyum içinde olabilecek, ergonomik açıdan, yapılan 

aktivitelere uygun olarak tasarlanmış mekanlarda yaşayan, çalışan veya 

bulunan kullanıcılar fizyolojik ve psikolojik olarak son derece rahat ve 

uyumlu ve iş açısından da verimli olacaktır.     

Genel anlamda eğitim mekanları açısından değerlendirildiğinde, 

okullarda bulunan sıra, masa, tahta, fiziki donanım ve bina, öğrenmenin 

meydana geldiği çevrenin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Üniversite 

öğrencileri oluşturulan bu çevre aracılığıyla çeşitli kavramlarla ve eğitim 

yaşantıları ile karşı karşıya gelmektedir. Öğrenci ve çevre arasındaki 

karşılıklı etkileşim öğrencide kendi çabasıyla öğrenme isteği uyandırırsa 

ve öğrenci kendi uğraşları ile daha fazla öğrenmeye yönelirse, öğrenme en 

iyi şekilde sonuçlanmış olur. Sınıf ve laboratuvarlarda bulundurulacak 

                                                           
1 Corresponding Author: ozlemkaya@hitit.edu.tr 
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öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan ve eğitimi etken hale getirmeye 

yardımcı olan araç-gereçler eğitim programlarında belirlenmiş olan 

amaçları gerçekleştirmek için bir araçtır.  

Dolayısıyla çevre, yaşam kalitesinin artırılmasında çok önemli bir 

etkendir. Buna rağmen günlük yaşamlarının önemli bir kısmını okul 

sıralarında geçiren üniversite öğrencilerinin kullandıkları tüm okul yapı ve 

donanımlarının onların antropometrik boyutlarının dikkate alınarak 

yapılması, üretilmesi onların sağlıklı büyüme-gelişme ve eğitimin kalitesi 

üzerinde olumlu etkiler sağlayacaktır. Eğer bir ürün onu kullanan veya 

ondan yararlananın özellik ve kapasitesine göre tasarlanıp üretilmiyorsa bu 

noktada başta sağlık sorunları olmak üzere pek çok ciddi sorunla 

karşılaşmak olası bir durumdur. Özellikle öğrencilerin derslere 

motivasyonlarının yanı sıra boyun, sırt, bel ağrısı ve sakatlıklara neden 

olabilecek durumların önlenmesi noktasında tüm okul yapı ve 

donanımlarının, üniversite öğrencilerinin antropometrik ölçülerine göre 

tasarlanıp üretilmesi bir zorunluluktur (Castellucci vd., 2010; Akın, vd., 

2014; Kaya ve Özok, 2017).  

Öğrenme mekanlarının düzenlenmesi için kullanılan performans 

ölçülerini Demirkan aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır (Demirkan, 1995: 

420). 

 

Şekil 1: Öğrenme Mekanlarının Düzenlenmesinde Kullanılan 

Performans Öğeleri (Demirkan, 1995: 420) 

 

Ergonomi kavramı, özellikle öğrenme ortamları için düşünüldüğünde, 

bina, derslik ve laboratuvar gibi alanların düzenlenmesinde öncelikle 

kullanım alanı bulan ve bulması gereken uygulamalı bilim dallarının 

başında gelmektedir. Ergonomik düzenleme ve ergonomik tasarımlar ile 

Mekan Performans Öğeleri 

Teknik 

 Aydınlatma 

 Akustik 

 Sağlık 

 Dayanıklılık 

 Strüktüel bütünlük 

 Yangın güvenlik 

İşlevsel 

 Etkinlik 

 Verimlilik 

 İş akışı 

 Organizasyon 

Davranışsal 

 Mahremiyet 

 Alansallık 

 Sosyal etkileşim 

 Yoğunluk 
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verimliliği arttırmak ve öğrencilerin insanca düzenlenmiş ortamlarda 

eğitim almalarını sağlamak mümkündür.  

Hoque vd. (2014) ve Korkmaz’ında ifade ettiği gibi (2003), öğrencilerin 

başarısı açısından eğitsel iletişim ve etkileşim için bir araya gelen ögelerin 

uygun bir şekilde düzenlenmesi ve tasarlanması son derece önemlidir. 

Öğrencilerin başarısına doğrudan etki eden fiziki ortamı, öğrenci sayısı, 

sıra ve masaların yerleştirilme şekli, öğrencilerin konumlandırılma şekli, 

aydınlatma, ısıtma, sıcaklık-soğukluk, ortamın temizliği, havalandırma, 

ışığın giriş yönü, gürültü, renk (sıra-masa, duvar, mobilya) gibi faktörler 

olarak ifade edebiliriz. Bu faktörler öğrenme-öğretme sürecinde ve 

öğrencilerin başarısı üzerinde ciddi etkiye sahiptir.  Bu sebeple tüm yapı 

elemanlarının ve donanımların ergonomik kriterlere dikkat edilerek 

tasarlanması, düzenlenmesi ve yerleştirilmesi son derece önemlidir.     

Yöntem 

Bu çalışma, eğitim kurumlarında daha uygun, verimli ve sağlıklı bir 

derslik ortamı oluşturmak amacına dönüktür. Bu amaç doğrultusunda 

alınan örnek kapsamındaki derslikler gözlenmiş ve ergonomik açıdan 

değerlendirmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda yapılan çalışmada tarama 

modeli kullanılmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel bir nitelik 

taşımaktadır. 

Çalışma Hitit Üniversitesi’nde yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 

rastgele örneklem yöntemiyle seçilen 150 derslik oluşturmaktadır. Mart 

2018 tarihi itibari ile Hitit Üniversitesi’nde toplam 290 adet derslik 

bulunmaktadır. Bu sayıya derslik, atölye, laboratuvar ve amfiler de 

dahildir. Araştırma kapsamına alınan derslik sayısı toplam derslik sayısının 

yaklaşık %52’sini oluşturmaktadır.        

Dersliklerin Ergonomik Tasarım Açısından İncelenmesi 

Bu bölümde çalışmanın kapsamında yer alan dersliklerden elde edilen 

fotoğraflar aracılığıyla bazı değerlendirmeler yapılmış ve ergonomik 

tasarım açısından incelenmiştir.  
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  e                                                      f 

Fotoğraf 1: İncelenen Dersliklerin Mevcut Durumu 
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Eğitim ortamlarının verimli olabilmesi ve oluşabilecek tehlikeleri 

önleyebilmek için boyutlarının belirli standartlarda olması gerekmektedir. 

Bu standartlara uygun tasarlanmış bir derslik ortamı genel anlamda 

öğrenciler için başarı düzeyini arttırma noktasında katkı sağlayıcı 

olabilmektedir.  

Dersliklerdeki yükseklik her durumda 2.75m’den az olmayacak şekilde 

düşünülmeli ve bu yükseklik hesaplanırken projeksiyon perdesi, boyutu da 

dikkate alınmalıdır. Fotoğraf 1a-b ve c dikkate alındığında tavan 

yüksekliğinin kirişlerle değiştiği ve yüksekliğin belirtilen standartların 

altında olduğu görülmektedir.  

Fotoğraf 1a-b-c ve d dikkate alındığında oturma düzenlerinin sabit 

olduğu görülmektedir. Bu durum sadece 75 ve üzerinde öğrenci alan 

dersliklerde daha çok tercih edilmekte ve düşünülmektedir. Dolayısıyla 

daha çok amfi tipi derslikler için uygun olan bu sabit oturma düzeni 

öğrencilerin rahat kullanımına uygun bir oturma düzeni değildir. Özellikle 

sınav dönemlerinde bu tip derslikler uygun olmayan pek çok durumu ve 

sorunu beraberinde getirmektedir.          

Eğitim mekanlarının önemli bir bölümünü de bilgisayar laboratuvarları 

oluşturmaktadır. Bilgisayar laboratuvarları için daha farklı yerleşim düzeni 

ve planı söz konusudur. Bu mekanlarda ise en az 10 öğrenci bilgisayarı 

olması, bilgisayar kasalarının masa altında, yer döşemesinin anti statik 

özellikte, merkezi havalandırma sisteminin, dolaylı tavan aydınlatması ve 

pencerelerde ışık kontrolü için çift perdenin olması gerekmektedir. Aynı 

zamanda U veya paralel sıralı oturma düzeninin olması da daha uygun bir 

görüş açısı sağlamaktadır.    

Başkan ve Sözen’in de belirttiği gibi (2006) bireyler çevreyi ses, ışık, 

renk, ısı, nem ve koku gibi fiziksel uyaranlar aracılığıyla algılamaktadır. 

Bu algılamalar arasında görme, önemli bir yer tutmaktadır. Görsel 

algılama, öğrenmede önemli olduğundan iyi görme koşullarının ve 

dolayısıyla görsel konforun sağlanması gerekmektedir. Öğrenmede etkin 

rolü olan derslikler, aydınlatmada görsel konforun sağlanması gereken 

mekanlardır ve bu mekanların aydınlatma düzeni etkin enerji kullanımı 

dikkate alınarak tasarlanmalıdır. 

Fotoğraf 1d-e ve f incelendiğinde kullanılan sandalyelerin ayarlanabilir 

ve beli destekleyen bir formda olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla 

öğrenciler bu belirtilen nedenlerden ötürü sağlık sorunları ile 

karşılaşabilirler. 
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Fotoğraf 2: İncelenen Dersliklerin Mevcut Durumu 
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Derslikler birçok öğrencinin birlikte bulunduğu ve öğrenme 

etkinliklerinin yapıldığı ortam olarak düşünüldüğünde bu ortamın verimli 

olabilmesi için dersliğin derinliği, oturma yerleri dizisi sayısı ara geçişler 

sayısı olarak belirlenmeli, boyutları her oturma yeri 0.80m derinlikten 

arkada 0.80m geçiş boşluğu alınarak bulunmalıdır (TSE, 1991).      

Derslik pencerelerinin alanı derslik taban alanının %18’nden aşağı 

olmamalıdır. Fotoğraf 2a-b ve d incelendiğinde pencere yüksekliğinin 

olması gerekenden daha yüksek bir noktada konumlandırıldığı ve bu 

durumun gerek aydınlatma gerekse havalandırma için ciddi sorun teşkil 

ettiği görülmektedir.   

Fotoğraf 2c incelendiğinde akademisyenin üzerinde serbestçe 

dolaşabileceği bir platformun olmadığı görülmektedir. Bu durum 

dersliklerde öğrencilerin görüş açısını etkileyebilmekte ve dersin 

izlenmesini zorlaştırabilmektedir. Bu noktada derslikler için 

akademisyenin üzerinde serbestçe dolaşabileceği 15-40cm yükseklikte bir 

platform düşünülmelidir.     

         

 

Resim 1: Ayarlanabilir Çizim Masaları ve Uygun Masa ve Sandalye 

Boyutları    
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Dersliklerin fiziksel uygunluğunun yanı sıra kullanılan derslik 

mobilyalarının da ergonomik olması ve uygun şekilde konumlandırılmış 

olması gerekmektedir. Öğrencilerin vücut boyutları yaş gruplarına, 

cinsiyetlerine göre farklılık gösterebildiğinden tümü için ayrı ayrı sınıf 

mobilyası tasarlamak pratik değildir. Dolayısıyla öğrencilerin büyük bir 

kısmına uyacak derslik mobilyaları tasarımlarını optimize etmek mümkün 

olabilir ve bu da oldukça kullanışlı olacaktır.               

Öğrenciler zamanlarının büyük bir kısmını (%30’undan fazla) okulda 

geçirmektedir. Özellikle dersliklerde etkinliklerin büyük bir kısmı 

öğrencilerin uzun süre oturarak (%80) (Hoque, vd. 2014; Oyewole, vd., 

2010) yapmasını gerektiren türdedir. Bu sebeple uygun olmayan şekillerde 

tasarlanmış derslik mobilyaları zamanla özellikle bel-boyun ağrıları ve 

diğer kas iskelet sistemi bozukluklarına yol açabilmektedir.           

Sonuç ve Öneriler 

Uygulamalı bir bilim dalı olan Ergonominin temel ilkeleri, eğitim 

kurumlarında da uygulandığı takdirde hem öğrenciler ve hem de öğreticiler 

açısından çok büyük yararlanma potansiyeline sahiptir.  

Başkan ve Sözen’inde ifade ettiği gibi (2006) eğitim yapılarının en 

önemli ve genel fiziksel mekanı olan derslikler, insanların, ilk çocukluktan, 

gençliğe kadar olan süreçte, yaşamlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri 

mekanlardır. Öğrencilerin, bulundukları derslik hacimlerinde, yaptıkları 

işlerin niteliğine göre, olabildiğince yorulmadan, istekli ve verimli bir 

biçimde çalışmalarının sağlanması, bir başka deyişle, uygun fiziksel ortam 

koşullarının oluşturulması gerekmektedir. Fiziksel ortamı oluşturan, ses, 

ışık, renk, ısı ve nem gibi ögelerin, insanların gerçekleştirdikleri çeşitli 

eylemlerin özelliklerine göre, nicel ve nitel yönden en uygun duruma 

getirilmesi ve korunması, konforun sağlanması açısından önemlidir.  

Kolaylaştırıcı, uygun öğrenme etkinliklerinin sağlanabilmesi birtakım 

temel faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin başında ise dersliklerin fiziksel 

uygunluğu ve derslik mobilyalarının uygunluğu gelmektedir. Öğrencilerin 

ihtiyaç ve antropometrik özelliklerine uyan derslik mobilyaları ve tasarımı 

başta sağlık sorunları olmak üzere oluşabilecek pek çok olumsuzluğun 

önüne geçecektir. Bu noktada ergonomik düzenlemeler de sağlık sorunları 

ve kazalara karşı önleyici ve engelleyici rol oynayacaktır. Aynı zamanda 

öğrencilerin cins ve biyolojik gelişme durumları da dikkatle göz önüne 

alınmalıdır.   
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Kabul edilebilir ergonomik standartları karşılamayan derslik 

mobilyaları ve tasarımı sonucunda göz yorgunluğu, boyun ve sırt ağrısı, 

karpal tünel sendromu ve diğer tekrarlayan stres yaralanmaları gibi çok 

gerçek fiziksel belirtiler söz konusu olabilir. Buna ek olarak Fotoğraf 1 ve 

2’de de görüldüğü gibi dersliklerin havalandırma, gürültü, iç tasarım, 

aydınlatma, kullanılan mobilyalar açısından kabul edilebilir ergonomik 

standartlara uygun olmadığı veya uygun şekilde konumlandırılmadığı 

görülmektedir. Bu durum belirtilen sorunların yaşanmasına sebep olabilir.  

Dersliklerde oluşabilecek bu sorunları önleyebilmek için bazı basit ama 

temel olan düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler 

aşağıdaki gibi sıralanabilir. 

- Ayarlanabilir masa ve sandalye kullanımı 

- Ergonomik derslik mobilyalarının kullanımı 

- Dersliğin her öğrencinin görüş açısı dikkate alınarak yerleşim 

planının yapılması  

- Aydınlatmanın derslik büyüklüğü gözetilerek yapılması 

- Pencere boyutlarının standartlara uygun genişlik ve yükseklikte 

olması 

- Sınıf kapılarının açılma yönü ve genişliğinin standartlara uygun 

olması 

- Sıcaklık, nem ve benzeri klima koşullarının insanın konfor 

şartlarına uygun olması.  
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN, LİDERLİK DAVRANIŞI ve İŞ 

TATMİNİ İLE İLİŞKİSİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

The Relationship Between Organizational Commitment, 

Leadership Behavior And Job Satisfaction: A Research In Food Sector 

Serpil AYTAÇ & Özlem KAYA 

Giriş 

Ticari ve ekonomik anlamda ülkesel sınırların ortadan kalktığı ve 

rekabetin giderek şiddetlendiği küreselleşme sürecinde örgütlerin, ayakta 

kalabilmek ve karmaşık problemlerle başa çıkabilmek için etkin kararlar 

alabilmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu doğrultuda, her organizasyonun 

yüksek verimlilik düzeylerine ulaşabilmesi için, ekibi üzerinde 

motivasyonu, performansı, iş tatminini ve organizasyonel bağlılığı 

artırarak pozitif etki yaratan liderlere ihtiyacı vardır. 

Bir organizasyondaki liderlik davranışları, çalışan motivasyonu, iş 

tatmini ve örgütsel bağlılığın yükseltilmesi, devamsızlık, iş gücü devri ve 

işe geç kalma oranlarının düşürülmesi gibi organizasyonel hedeflerin 

başarılmasında anlamlı bir etki oluşturmaktadır. Bu doğrultuda örgütlerin, 

hangi liderlik davranışı şeklinin organizasyon ve çalışanlar için istenen 

sonuçları sağladığını tanımlaması örgütün başarısı için önemli rol 

oynamaktadır. 

Bu bağlamda yapılan bu araştırmanın amacı liderlik davranışı, 

örgütsel bağlılık, iş tatmini arasındaki ilişkileri inceleyerek bugüne kadar 

yapılmış olan çalışma ve genellemelere katkıda bulunmaktır. 

Kavramsal Çerçeve 

Örgütsel Bağlılık  

Örgütsel bağlılık, örgütün amaç ve değerlerine gönülden inanış ve 

bunları kabulleniş; örgütten yana her şeyini ortaya koymaya gönüllü olma 

ve son olarak da örgütün bir üyesi olarak kalma noktasında son derece 

güçlü bir irade ortaya koyma tarzıdır. Örgütsel bağlılığın hem örgütler hem 

de çalışanlar açısından önemli yararları bulunmaktadır (Tan/Akhtar, 1998: 

310; Swailes, 2002: 159). Çalışanları örgüte bağlayacak pek çok etmen 

olmakla birlikte; ücret, prim gibi maddi çıkarlar, örgütsel kültür ve liderlik, 

özel yaşam – iş yaşamı arasındaki denge, bireysel özellikler, genel yönetim 
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politikaları, işyerindeki eğitim ve gelişme olanakları gibi konular oldukça 

önemlidir (Stum, 1999: 6).  

Meyer’e göre üç farklı örgütsel bağlılık türü bulunmaktadır: Bunlar 

duygusal (affective), sürekli ya da devamlılık (continuance) ve normatif 

(normative) bağlılıktır (Allen/Meyer, 1990: 3). Duygusal bağlılık, insanları 

örgüte duygusal olarak bağlayan ve bu örgütün üyesi olmaktan dolayı 

memnun olmalarını sağlayan, bireysel ve örgütsel değerler arasındaki 

uzlaşmadır (Wiener, 1982: 423-424; Mir vd., 2002: 190). Normatif 

bağlılık, kurum ve örgütlere bağlı ve sadakatli olma eğilimine vurgu yapan, 

örgütsel misyon, hedef, politika ve faaliyet tarzlarıyla tutarlı olan ve birey 

tarafından içselleştirilen inançları da kapsar (Wiener, 1982: 423-424). 

Sürekli bağlılık ise, örgütte çalışanın mesai arkadaşlarıyla yakın sosyal 

ilişkiler, emeklilik hakları, kıdem, kariyer ve bir örgütte uzun yıllar 

çalışmaktan dolayı elde edilen özel yeteneklerine yönelik yatırımlar nedeni 

ile örgütte kalma isteğinden kaynaklanmaktadır. Bu üç bağlılık unsuru, 

çalışanları bir örgüte bağlayan ve onların ayrılma ya da kalma kararlarını 

etkileyen bir psikolojik durumu yansıtmaktadır (Obeng ve Ugboro, 2003: 

84; Wasti, 2003: 303; Katz ve Kahn, 1977: 436). Duygusal bağlılığa sahip 

olan bir kimse örgütte kalmak istediğini, süreklilik bağlılığına sahip olan 

kimse örgütte kalması gerektiğini ve normatif bağlılığa sahip olan kimse 

ise örgütte kalmak zorunda olduğunu düşünür (Allen/Meyer, 1990: 3). 

Literatürde örgütsel bağlılığın, değişik unsurlarla ilişkisinin 

araştırıldığı çalışmalarda, çalışanlarda öncelikle yüksek duygusal 

bağlılığının olması, daha sonra normatif bağlılık ve en sonunda süreklilik 

bağlılığının olması gerektiği tespit edilmiştir (Boylu, vd., 2007; Başol, 

2009; Brown, 2003: 41). 

Örgütsel amaçlara bağlılık, sadece belli bir rolün başarı derecesini 

nitelik ve nicelik yönünden yükselterek devamsızlığın ve işgücü devrinin 

azalmasına katkıda bulunmakla kalmayıp; aynı zamanda bireyi, örgütsel 

yaşam ve en üst düzeyde sistem başarısı için gerekli birçok gönüllü eyleme 

yöneltmektedir. Örgütsel bağlılık, bir liderin yaklaşım tarzına göre de 

değişiklik gösterebilmektedir. Diğer bir ifade ile yöneticilerin liderlik 

davranışları, işletmelerde insan kaynaklarının örgüte bağlılıklarını 

artırmada etkilidir (Çakınberk, Demirel, 2010). 

Liderlik 

Liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu 

amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerin 

toplamı olup, hedef belirleme ve başarma yönünde grubun faaliyetlerinin 

etkilenmesi sürecidir (Can, Akgün ve Kavuncubaşı, 1998; Eren, 2004). Bu 

süreç, liderin kişisel karakteristiklerine, durumun mahiyetine ve 

izleyicilerin fonksiyonuna göre belirlenebilmektedir (Karayel, 1999).  
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Kendilerini çalıştıkları işletmenin bir parçası olarak hisseden yani 

örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar işletmenin verimliliği ve 

yenilikçiliğine önemli katkıda bulunurlar. Bu nedenle örgütsel bağlılığın, 

örgütün başarısı üzerinde önemli etkilerinin olduğu daha önceki 

araştırmalarda da ortaya koyulmuştur (Kaya ve Selçuk, 2007).  

Organizasyonların uzun dönemli rekabet güçlerini korumada, 

çalışanların yaratıcılıklarını ortaya çıkararak rekabet avantajı elde etmede, 

çalışanları yönlendirmede, onlar için bir vizyon belirleyerek bu vizyona alt 

kademedeki çalışanlarını dahi dahil etmede, yöneticilerin sergilemiş 

oldukları liderlik davranışlarının örgütsel bağlılık ve personel iş tatmini 

üzerinde büyük bir etkisi olduğu bilinmektedir (Doğan, 2007). Ayrıca 

örgütsel bağlılık, iş tatminini ve işten ayrılma niyetini doğrudan 

etkilemekte, çalışanların iyilik hallerine de olumlu katkı yapmaktadır 

(Wong vd.,., 2001; Meyer vd.,., 2002; Currivan, 1999). 

İş Tatmini 

İş tatmini, çalışanların işlerine karşı gösterdikleri olumlu ya da 

olumsuz duygusal tepkiler olup, kısaca çalışanın işinden duyduğu 

mutluluğu tanımlamaktadır (Weiss, 2002; Odom vd., 1990; Samad, 2006; 

Mrayyan, 2005; Burnard vd., 1999). 

İş tatmini çalışanın mutluluğunu arttırmakla beraber, çalışanın işine 

bağlanmasına, işte kalma niyetlerini sürdürmesine, müşterilere daha 

kaliteli hizmetin sunulmasına, verimli çalışmasına, defolu ve hatalı ürün 

oranının azalmasına, performansının yükselmesine yol açar (Querstein vd., 

1992; Agho vd., 1993; Acker, 2004; Aytaç vd. 2015). İş tatmininin 

olmadığı durumlarda ise iş gören devir hızı, devamsızlık ve işten ayrılma 

niyeti artmakta, örgütsel bağlılık azalmaktadır (Ragep vd. 2013). Ayrıca 

işe yabancılaşma, makine ve tesislere zarar verme, stres, kaygı, zihinsel ve 

bedensel rahatsızlıklar ile performans düşüklüğü ve verimsizlik 

oluşmaktadır (Şimşek vd., 2015; Noe vd., 1997; Tull, 2006; Dole vd., 

2001; Tuten ve Neidermeyer, 2004; Lambert vd., 2001; Currivan, 1999).  

Erdil ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan bir araştırmada yönetim 

tarzı, arkadaşlık ortamı ve takdir edilme duyguları ile iş tatmini; arasındaki 

ilişki incelenmiş ve anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bakan ve Büyükbese 

(2004) tarafından kamu üniversitelerinde yapılan bir araştırmada da 

örgütsel iletişim ile iş tatmini arasındaki ilişkiler incelenmiş ve pozitif 

yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Özaltın, Kaya, Demir ve Özer 

(2002) tarafından TSK’da görev yapan doktorların iş tatmin düzeylerinin 

değerlendirilmesine yönelik yapılan bir araştırmada, doktorların genel iş 

tatmin düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Güven, Bakan ve Yeşil 

(2005) tarafından yapılan bir diğer araştırmada ise iş tatmini, ücret ve 

çalışanların demografik özellikleri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve iş 

tatmininin ücret, işin kendisi, gözetim, çalışma grubu ve koşulları ile genel 
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yönetim biçimini etkilediği görülmüştür (Baysal ve Tekarslan, 1996). 

Sabuncuoğlu ve Tüz (2008)’e göre işe, yüksek ücret, yeterli yükselme 

olanakları, iş arkadaşları ile olumlu iletişim, değişik görevler, çalışma 

yöntemi ve denetim iş tatminini etkileyen faktörler arasında yer 

almaktadır. 

İş tatmini ile örgütsel bağlılık ilişkisini inceleyen bazı çalışmalarda da 

iş tatmini ile bağlılık arasında pozitif yönde ilişki olduğu (Williams ve 

Hazer, 1986; Mowday vd., 1979; Yenihan, 2014; Örücü vd. 2010; Top, 

2012; Karakaş vd., 2010; Hoş ve Oksay, 2015), özellikle; iş tatmininin 

duygusal ve normatif bağlılık üzerinde pozitif, devamlılık bağlılığı 

üzerinde ise negatif etkisi olduğu saptanmıştır (Clugston, 2000; Eby vd., 

1999; DeConinck ve Bachmann, 1994). Ülkemizde yapılan araştırmalarda 

ise genel olarak işin genel yapısından duyulan tatmin ve toplulukçu örgüt 

kültürünün, duygusal bağlılığı en çok etkileyen değişkenler olduğu tespit 

edilmiştir (Wasti, 2000). 

Materyal ve Yöntem 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatmini düzeyleri ile liderlik 

davranışı arasındaki ilişkiyi belirleyebilme amacını taşıyan bu araştırmada, 

şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Çalışanların işletmeye yönelik bağlılık düzeyleri nedir? 

2. Çalışanların işletmeye yönelik bağlılık düzeyleri; Cinsiyetleri, 

Medeni Durumları, Yaşları, Unvanları, Kurumda çalışma süreleri ve görev 

yapılan bölüme göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

3. Çalışanların işletmeye yönelik duygusal, devam ve normatif 

bağlılık düzeyleri nedir? 

4. Çalışanların işletmeye yönelik bağlılık düzeyleri ile liderlik 

davranışı ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

Gıda sektöründe yer alan bir işletmenin çalışanları arasında örgütsel 

bağlılık, liderlik davranışı, iş tatmini ile işten ayrılma niyeti ve demografik 

özellikler arasındaki ilişkileri ölçmeye yönelik yapılan bu çalışmada, 

toplam 340 çalışanı bulunan işletmeye rastgele örnekleme yöntemi ile 

toplam 175 adet anket dağıtılmıştır. Örnekleme teorisine göre, ana 

kütledeki birim sayısı küçük olduğunda, %5 anlamlılık seviyesine göre en 

az ana kütledeki birim sayısının %50 ve fazlasını alarak değerlendirmeye 

tabii tutmak gerekmektedir (Serper, Aytaç ve Bayram, 2013). Bu nedenle 

çalışanların yarıdan fazlasına ulaşılmak istenmiştir. Ancak dağıtılan anket 

formlarından 150 adedi geri dönmüş (Geri dönüş oranı %78), eksik ve 

hatalı formlar temizlendiğinde ise 117 anket değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. 

Anket formunda kullanılan materyaller aşağıdaki gibidir.  
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Araştırmada, öncelikle katılımcıların demografik özelliklerini 

tanımlamak için kişisel bilgi formundan yararlanılmıştır. 

Örgütsel Bağlılığı ölçmek için Meyer ve Allen (1991-1997) 

tarafından geliştirilen ve Wasti (2000) tarafından Türkçe ’ye uyarlanarak, 

geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış bulunan Örgütsel Bağlılık Ölçeği 

kullanılmıştır. Meyer ve Allen, Örgütsel bağlılığı; duygusal bağlılık, 

devam bağlılığı ve normatif bağlılık olmak üzere üç temel alt boyuta 

ayırarak ölçmeyi amaçlamıştır. Meyer ve Allen’e göre Duygusal bağlılık, 

kişinin hissi olarak örgüte bağlanmasını, örgütle özdeşleşmesini ve kendi 

istek ve tercihleriyle örgütte kalmasını ifade etmektedir. Devamlılık 

bağlılığı, çalışanların örgütten ayrılmaları durumunda katlanacakları 

maliyetleri, olumsuzlukları ya da örgütte kalmanın getirilerini dikkate 

alarak kalma kararı vermesidir. Normatif bağlılık, örgütte kalmaya yönelik 

algılanan zorunluluğu ifade etmektedir. Çalışanların hissettikleri görev 

duygusu ve yükümlülük ile örgütte kalmaları ve zorunlu bir bağlılık 

geliştirmeleridir.  Ölçek, 5’li Likert ölçeğine göre tasarlanmış olup, toplam 

18 maddeden oluşmaktadır. Cevap ölçeği 1=Kesinlikle katılmıyorum ile 

5=Kesinlikle katılıyorum şeklinde olup yüksek değerler yüksek bağlılık 

ifade etmektedir. 

Liderlik tipi ölçümü ise, orjinali Posner ve Kouzes (1988) tarafından 

hazırlanan 30 sorudan oluşan ve dönüşümcü ve etkileşimci liderlik 

yaklaşımını ölçmeyi amaçlayan, Liderlik Uygulamaları Envanteri ile 

değerlendirilmiştir. 

 İş tatminini ölçmek amacıyla 5 sorudan oluşan orijinali Miller ve 

Medalia (1955) tarafından geliştirilen ve Sökmen vd. (2015) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan İş Tatmin Ölçeğinden yararlanılmıştır. Cevapların 

alınmasında, beşli Likert kullanılmıştır. Bu ölçekte yüksek değer, yüksek 

iş tatminini göstermektedir. Dolayısıyla toplam 38 sorudan oluşan ve 

Likert tipi ölçekle hazırlanan sorulardan elde edilen veriler SPSS 20.0 

istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırma modelinde 

belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla korelasyon 

analizlerinden yararlanılmış, örgütsel bağlılık değişkeninin görev grupları, 

yaş, eğitim düzeyi gibi kişisel özelliklere göre farklılıklarını ölçmek için 

ise tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1’de ankete cevap veren çalışanların kişisel bilgilerine ilişkin 

yüzde-frekans dağılımları yer almaktadır. Buna göre ankete katılan 

çalışanların %14’ünü erkekler oluştururken, %86’sını kadınlar 

oluşturmaktadırlar. Çalışanların %43’ü beyaz yakalı statüsünde görev 

yaparken, %57’si mavi yakalı olarak görev yapmaktadır.  Ankete katılan 

çalışanların %73’ü evli, %27’si bekardır. Öğrenim durumu açısından 

katılımcıların yarıdan çoğu (%60) Lise mezunudur. 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çalışanlarla ilgili Tanıtıcı Bilgilere 

İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları 

Kişisel Bilgiler Sayı %Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın  98 86 

Erkek 16 14 

Unvan 
Beyaz Yaka 47 43 

Mavi Yaka 62 57 

Yaş 

18-25 17 15 

26-35 71 65 

36-45 18 16 

46 ve üzeri 4 4 

Medeni Durum 
Evli 82 73 

Bekar 31 27 

Çalışma Süresi 

0-2 yıl 34 30 

3-5 yıl 59 52 

6-10 yıl 8 7 

10 yıl ve üzeri 13 11 

Öğrenim Durumu 

İlköğretim 10 9 

Lise 68 60 

MYO 10 9 

Lisans ve 

Üzeri 26 23 

Çalıştığı Bölüm 

Üretim 37 36 

Kalite 11 11 

Depo 13 13 

Bakım 6 6 

Diğer 36 35 
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Tablo 2’de araştırmada kullanılan ölçeklerin ortalama değerler, 

standart sapma bilgilerinin yanı sıra Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayıları sunulmuştur.  

Tablo 2. Ölçeklerin Cronbach Alfa İç Tutarlılık Katsayıları 

Ölçekler Madde 

Sayısı  

Ort.±Standart 

Sapma  

Cronbach 

Alfa  

ÖRGÜTSEL 

BAĞLILIK (Genel) 

18 11,88±5,09 0,91 

Duygusal Bağlılık  6  12,47±4,77 0,87  

Normatif Bağlılık  6  19,10±5,45 0,81  

Devamlılık Bağlılığı  6  18,59±5,53 0,77 

LİDERLİK 30 18,07±8,95 0,79 

İŞ TATMİNİ 5 7,15±4,26 0.84 

 

Güvenilirlik katsayısının 1,00’e yakın bir değer olması ölçme 

aracındaki tüm soruların birbirleriyle tutarlılığını ve ele alınan oluşumu 

ölçmede türdeş olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeklere ilişkin Cronbach 

Alpha düzeyinin sosyal bilimlerde kabul edilen 0.70 sınırının üzerinde 

olması, ölçeğin ve alt boyutlarının iç tutarlılığının yeterli düzeyde 

olduğunu gösterir (Nunnally ve Berstein, 1994). Dolayısıyla derlenen 

verilerin istatistiki çözümlemeler için uygun olduğuna karar verilmiştir 

Örgütsel Bağlılıkla ilgili 18 maddedeki her bir ifadeyi genel olarak 

değerlendirdiğimizde; çalışanların işletmeye yönelik olarak söz konusu üç 

bağlılıkla ilgili verilen ifadelere katılım derecelerine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, duygusal bağlılıkla ilgili olarak işletmeye ilişkin 

görüşlerinin ortalamasında en yüksek değer, “bu şirketin problemlerini 

gerçekten kendi problemlerimmiş gibi hissediyorum” ifadesi olmuştur. En 

düşük ortalamaya sahip ifade ise, “şirketimde ailenin bir parçası olduğumu 

hissediyorum” ifadesi olmuştur. Çalışanların devam bağlılıklarında en 

yüksek ortalama değerine sahip “isteseydim bile şu an bu organizasyondan 

ayrılmak benim için zor olurdu” ifadesi olurken, en düşük ortalama değer 

ise “işten ayrılmanın birkaç negatif sonucundan biri uygun alternatiflerin 

yetersizliği olabilir” ifadesi olmuştur. Çalışanların işletmeye yönelik, söz 

konusu üç bağlılıkla ilgili olarak tek tek verilen ifadelere katılım 

derecelerine ilişkin görüşleri genel olarak incelendiğinde ise, en yüksek 

düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler duygusal bağlılıkla ilgili ifadeler 

olurken; onu sırasıyla normatif ve devam bağlılığı ile ilgili ifadeler 

izlemektedir. Çünkü söz konusu bu durum, her bir bağlılık düzeyine ilişkin 
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hesaplanan genel aritmetik ortalamalara da yansımıştır. Bu sonuç, ilgili 

literatürün de desteklediği bir bulgudur. Nitekim konuyla ilgili literatürde 

örgütsel bağlılığa yönelik söz konusu bu boyutların önem derecesine 

ilişkin en çok istenilen durum, çalışanlarda öncelikle yüksek duygusal 

bağlılık, daha sonra normatif bağlılık ve en son olarak da devam 

bağlılığının olması konusudur (Brown, 2003: 41). 

Ankete cevap veren çalışanların yöneticilerinin liderlik yaklaşımına 

yönelik verilen ifadelere katılım derecelerine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, görüşlerinin ortalamasında en yüksek değer ile, “yöneticim 

bana ve iş arkadaşlarıma saygıyla davranır” ifadesi olurken, en düşük 

ortalamaya sahip ifadeler “yöneticim bizi şirketin gelecek hedefleriyle ilgili 

bilgilendirir” ve “yöneticim çalışanların katkılarına yönelik yaratıcı 

ödüllendirmeler yapar” ifadeleri olmuştur. Çalışanların iş tatminine 

yönelik verilen ifadelere katılım derecelerine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde ise, görüşlerinin ortalamasında en yüksek değer ile “işim 

genellikle bana ilgi çekici gelmiştir” ifadesi olmuştur. 

 

Tablo 3. İş Tatmini-Örgütsel Bağlılık ve alt boyutları ile Liderlik 

Davranışına yönelik Korelasyon Analizi 

 İş 

Tatmini 

Liderlik Örgütsel 

Bağlılık 

Duygus

al 

Bağlılık 

Devam 

Bağlılığı 

İş Tatmini 1     

Liderlik ,352** 1    

Örgütsel 

Bağlılık 

,732** ,531** 1   

Duygusal 

Bağlılık 

,732** ,773** ,632** 1  

Devam 

Bağlılığı 

,490** ,436** ,594** ,790** 1 

Normatif 

Bağlılık 

,537** ,423** ,593** ,536** ,529** 

    ** p < .001 

Korelasyon katsayılarının yorumlanmasında klasik beşli (rules of 

thumb) kuramı kuralına uyulmuştur (Franzblau, 1958). Bu kurala göre 

sonuçlar incelendiğinde, Tablo 3’ten de anlaşılacağı gibi, liderlik 

davranışlarıyla örgütsel bağlılık arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 
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(r=0,531; p<0,01), aynı zamanda örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında da 

pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu ((r=0,732; p<0,01) ve iş tatminiyle 

liderlik arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (r=0,352; 

p<0,01) görülmüştür.  Kısaca çalışanların iş tatmini, örgütsel bağlılık 

düzeyleri ve liderlik davranışları arasında pozitif yönde bir korelasyon 

bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle yöneticilerinden memnun olan 

çalışanların iş tatminlerinin yüksek olduğu, bunun da örgütsel bağlılıklarını 

arttırdığı anlaşılmaktadır. Liderlik davranışı ile örgütsel bağlılığın alt 

boyutları arasındaki korelasyon sonuçları ise liderlik davranışının özellikle 

duygusal bağlılığı güçlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu sonuç, literatür 

bulgularıyla uyumlu bir görünümdedir. Böylece liderin davranışlarının, 

çalışanın örgüte bağlanmasında ve iş tatminlerinin yükselmesinde önemli 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri ile cinsiyet, yaş, medeni hal, 

öğrenim durumu ve görevleri arasındaki ilişkiyi sorgulamaya yönelik 

yapılan tek yönlü varyans analizlerinde sadece örgütsel bağlılık ve 

çalışanların görevleri arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde bir farklılık 

gözlenirken (P (sig)=0,02>0,05), F=2.500), diğer demografik özellikler ve 

örgütsel bağlılık arasındaki ilişki bulunamamıştır.  

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerinin; işyerlerindeki görevleri 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkin tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 4. Örgütsel Bağlılık düzeylerinin Çalışanların Görevlerine 

göre karşılaştırılması için Betimsel istatistikler 

Görevleri N Ortalama Standart Sapma 

Yönetici 5 5,7560 1,03023 

Sorumlu 17 5,3412 ,47278 

Görevli 25 5,4564 1,15256 

Ustabaşı 5 4,3140 ,66256 

Usta 5 4,5380 1,56079 

Operatör 30 4,7953 ,77191 

Eleman 22 4,7577 ,88540 

Toplam 109 4,9732 ,94572 
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Tablo 5. Varyans Analizi Tablosu 

Değişim 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

s.d Ortalama 

Kare 

F P (sig) 

Gruplar 

arası 

 

12,384 

 

6 

 

2,064 

 

2,500 

 

,027* 

Grup içi 84,211 102 ,826   

Toplam 96,595 108    

* p < .05, ** p < .01 

Çalışanların görevlerine göre örgütsel bağlılıklarının değişip 

değişmediğini görmek için tek yönlü ANOVA testi yapıldığında 

varyansların homojen olduğu görülmüştür.  Buna göre p değeri 0.05'ten 

büyük olduğu için çalışanların örgütsel bağlılıklarında görevlere göre 

gruplar arası farklılık görülmektedir [F (2,500) = ,826 , p = ,027]. Cinsiyet 

ve eğitimin ortak etkisi ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır [F (2, 

445) = ,123, p = ,885]. 

Diğer bir ifade ile farklı görevlere sahip çalışanların örgütsel bağlılık 

puanları ortalamaları arasındaki farkı belirlemek için yapılan varyans 

analizi sonucunda, farklı görevlere sahip çalışanların örgütsel bağlılık 

türlerine ait ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmuştur. Bu farklılığın hangi görev grupları arasında olduğunu 

görmek amacıyla yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda 

yönetici, görevli ve sorumlu düzeyindeki çalışanların bağlılık düzeyleri, 

eleman, operatör ve usta görevinde çalışanlara oranla daha yüksek olduğu 

anlaşılmıştır. 

SONUÇ 

İnsan kaynağı örgütler için küreselleşme döneminde rekabet 

üstünlüğü sağlayabilecek en etkin kaynak olarak kabul edilmektedir. Bu 

nedenle örgütlerin çalışanların verimliliğini arttırabilmeleri için 

çalışanlarının iş tatminlerini, örgüte bağlılıklarını ve motivasyonlarını 

arttırıcı faaliyetler içerisine girmeleri, örgütlerin bu etkinlikleri yerine 

getirebilmeleri için çalışanların örgütlerine olan bağlılıklarını artırmaya 

dönük faaliyetlere büyük önem vermeleri gerekmektedir. Bu çalışmada 

elde edilen bulgulara göre, çalışanların; örgüte yönelik duygusal, devam 

ve normatif bağlılıkla ilgili olarak ifadelere katılım derecelerine ilişkin 

görüşleri incelendiğinde, en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler 

duygusal bağlılıkla ilgili ifadeler olurken; onu sırasıyla normatif ve devam 

bağlılığı ile ilgili ifadeler izlemektedir. Bu durum, konuyla ilgili daha önce 

yapılan araştırma sonuçlarına da uygunluk göstermektedir. Nitekim 

çalışma içerisinde de bahsedildiği üzere, konuyla ilgili literatürde örgütsel 

bağlılığa yönelik söz konusu bu boyutların önem derecesine ilişkin en çok 
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istenilen durum, çalışanlarda öncelikle yüksek duygusal bağlılık, daha 

sonra normatif bağlılık ve en son da devam bağlılığının olması hususudur. 

Tabi bu noktada, söz konusu bu bağlılık düzeylerinin derecesi önemli 

olmaktadır.  

Bu çalışmada, aynı zamanda, çalışanların söz konusu bu bağlılık 

düzeylerinin bazı demografik özelliklerine göre değişip değişmediği de 

araştırılmıştır. Söz konusu bu analiz sonuçlarına göre, çalışanların 

duygusal, devam ve normatif bağlılık düzeyleri cinsiyetlerine, yaşlarına, 

medeni durumlarına ve öğrenim durumlarına göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde bir farklılık göstermez iken, örgüte yönelik duygusal, devam ve 

normatif bağlılık düzeyleri çalışanların görevlerine göre 0,05 anlamlılık 

düzeyinde farklılıklar göstermektedir. Söz konusu bu farklılığa göre 

yönetici, sorumlu ve görevli düzeyindeki çalışanların bağlılık düzeyleri, 

eleman, operatör ve usta görevinde çalışanlara oranla daha yüksek 

çıkmıştır.  

Çalışanların örgütsel bağlılık, liderlik davranışı (yönetici 

değerlendirmesi) ve iş tatmini düzeyleri arasındaki ilişkiye yönelik yapılan 

korelasyon analizi sonucu örgütsel bağlılık, iş tatmini ve liderlik davranışı 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.  Dolayısıyla hedef 

belirleme ve başarma yönünde çalışanlarının faaliyetlerini pozitif yönde 

etkileyerek iyi liderlik tarzı sergileyen yöneticilerin, yüksek iş tatminini ve 

daha güçlü bir örgütsel bağlılığı beraberinde getirdiği söylenebilir. 
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IS THERE A CORRELATION BETWEEN CAPITAL 

MOVEMENTS AND THE FOREIGN TRADE DEFICIT IN 

TURKEY? 

 

Gülgün ÇİĞDEM* 

 

1. Introduction 

Due to the crises in developing countries, there is a sharp focus on 

capital movements and the management of capital movements. External 

savings were observed to be contributing to the development of capital in 

the nineteenth century. However, there is a clear connection between 

capital flows and crises. In a study on the last period of the high 

international capital mobility covering the period 1880-1913, 22 different 

crises were identified in 15 emerging markets (Eichengreen, 2003). 

In order to finance development in compensation for their 

inadequate national savings, Developing Countries resort to external 

savings. Capital inflows is an engine of growth for these economies 

(Eichengreen, 2003). In addition, capital inflows can be used to increase 

current consumption, which may reduce savings (Obstfeld, 1998). 

However, capital movements for the developing countries cause negative 

results in net foreign trade. Capital inflow cause exports to become more 

expensive and imports to become cheaper, economy becomes dependent 

on imports (Calvo, 1994), foreign trade deficit occurs and this contributes 

to the increase of the current account deficit. 

2.Capital Movements and Turkey 

Whereas Turkey had followed a closed, inward strategy prior to 

1980, it adopted an outward, market-oriented and open economic system 

with the Decisions of 24 January 1980 following the problems of balance 

of payments and the debt crisis experienced in the late 1970s (CBT, 

2002:11; Akyüz and Boratav, 2002). Following this, financial freedom 

started in 1980 for the first time, with the liberalization of deposit account 

interest and credit interest rates (Boratav, 2006; Mıhçı, 2000). 

The "Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish 

Currency" which came into effect on August 11, 1989 and repealing of the 

restrictions on the foreign currency and effective movements leaded to 

obvious increase within the volume of the portfolio investments that  began 

to come to Turkey in 1986 (Figure 1). With this decision, an important step 
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was taken in the process of globalization and a more outward structure was 

adopted (Yeldan, 2005). However, the mobility observed in capital inflows 

was not in the form of foreign direct investment (FDI), but instead, it was 

-mainly- in the form of short-term capital movements that intended to gain 

income from high interest rates and fixed currency regime. The short-term 

speculative capital inflows and the failure to overcome  the structural 

problems had an important role in Turkey's entry into 1994, November 

2000 and February 2001 crises (Has, 2007). 

 

Figure 1: Portfolio Investments, Turkey (1985-2018 July) 

 

Source: CBT. 

 

The ratio of portfolio investments to the gross capital inflow rapidly 

increased with the opening of the securities markets in 1992. While this 

rate was 8 percent in 1990, it has ranged between 45 percent and 55 percent 

since 1992. Looking at the combination of the capital movements towards 

to Turkey, one can see that medium-and long-term FDI remained at low 

levels and portfolio investments and short-term capital inflows had the 

largest share. According to the average value of term 1992-2000 of 

Developing Countries, 48 percent of the capital flows consist of direct 

investments, 27 percent of them consist of portfolio investments and 25 

percent of them consist of other investments. Despite the several new 

regulations and incentives that have been realized in recent years, Turkey 

hasn't been able to attract foreign investments, as a matter of fact, it has 

seriously increased its capital exports overseas (Güven, 2001). 

3.Turkey's Foreign Trade 

As seen in Figure 2 and Figure 3, Turkey imports more than it 

exports and its structure has a foreign trade deficit. The external deficit was 

the highest in 2011 with the amount of -105.9 million US $ and the lowest 

in 2001 with the amount of -10.0 million US $. The second lowest level 

was observed in 2009 with the amount of -38.7 million US $; foreign trade 

deficit tends to shrink in times of crisis. Despite the external deficit closure 

in times of crisis, there is an increase in foreign trade volume. 
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Figure 2: Foreign Trade Data, Turkey (1980-2017) 

 

Source: Created by the Author using the Turkish Statistical Institute data. 

 

 

Figure 3: Balance of Foreign Trade, Turkey (1980-2017) 

 

Source: Created by the Author. 

 

There is an interesting correlation between the portfolio investments 

flowing to Turkey between 1980-2017 and the foreign trade deficit (Figure 

4). 
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Figure 4: Portfolio Investments and Foreign Trade Deficit, Turkey  

(1980-2017) 

-120,000

-100,000

-80,000

-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

Trade Balance

Portfolio Investment  

Source: Created by the Author. 

3.Conclusion 

Developing Countries with inadequate national savings resort to 

external savings to finance their development. External savings, on the 

other hand, lead to foreign trade deficit. Within this cycle where the 

external deficit causes current account deficit, it is important to determine 

the correlation between the foreign trade deficit and the portfolio 

investments and short-term capital flows which are resorted to for funding 

concerns. The external deficit, and hence the current account deficit, are 

determined in a sense by external savings. This correlation, which requires 

empirical studies and which takes attention to Turkey as well, is significant 

for policy makers and decision makers. 
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ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ARAS YÖNTEMLERİYLE 

OECD ÜLKELERİNİN KÜRESEL KRİZ ÖNCESİ VE SONRASI 

DÖNEMDE MAKROEKONOMİK PERFORMANSLARININ 

ANALİZİ 

Doç.Dr.A.Öznur ÜMİT* & Dr.Öğr.Üyesi A.Serhat ULUDAĞ** 

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, 
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** Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Bölümü, serhat.uludag@omu.edu.tr 

1.Giriş 

İktisadi açıdan bir ekonomide meydana gelen iyileşmenin ve 

gerilemenin en temel göstergeleri makroekonomik verilerdir. Ülkelerin 

başarılı bir makroekonomik performans sergilemeleri; küresel düzeyde 

rekabet edebilmeleri, doğrudan yabancı yatırım girişlerini artırmaları ve 

finansal piyasalarını geliştirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

Nitekim yabancı yatırımcılar, makroekonomik veriler aracılığıyla 

ülkelerin makroekonomik performansı hakkında bilgi sahibi olmakta ve bu 

durum yabancı yatırımcıların yatırım yapmayı düşündükleri ülke 

hakkındaki kararlarını olumlu/olumsuz olarak etkilemektedir (Demireli ve 

Özdemir, 2013:1; Eyüpoğlu, 2017: 1). Diğer yandan ekonomi politikaların 

temel amacı, bir ülkenin makroekonomik amaçlarını gerçekleştirmek ve 

dolayısıyla da ülke vatandaşlarının refah düzeyini artırmaktır. Bu 

bağlamda, makroekonomik veriler aracılığıyla ülkelerin makroekonomik 

performanslarını değerlendirmek, ülkelerin gerçekleştiremedikleri 

makroekonomik amaca yönelik ekonomi politikalarının 

kararlaştırılmasında ve uygulanmasında da oldukça önem teşkil 

etmektedir.   

Ülkelerin makroekonomik performanslarının değerlendirilmesinde ise 

iki açıdan güçlük yaşanmaktadır.  İlk olarak, makroekonomik 

değişkenlerin ortak bir biriminin ve değişkenlerin her birindeki değişmenin 

önem derecesinin aynı olmamasıdır.  İkinci olarak söz konusu 

değişkenlerden bazılarının birbirleriyle ilişkili, bazılarının da birbirleriyle 

çatışma halinde olmasıdır (Güran ve Tosun, 2005: 90). Şöyle ki, 

birbirleriyle uyumlu/ilişkili amaçlar; büyüme ve tam istihdam, fiyat 

istikrarı ve finansal istikrar amaçları, birbirleriyle çatışan amaçlar; büyüme 

ve ödemeler dengesi, büyüme ve fiyat istikrarı, fiyat istikrarı ve işsizlik 

amaçlarıdır. Dolayısıyla İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(Organisation for Economic Co-operation- OECD) 1987 yılında söz 

konusu güçlükleri ortadan kaldırarak ülkelerin makroekonomik 

performanslarını değerlendirmek amacıyla büyülü elmas (magic diamond) 

yöntemini geliştirmiştir. Bu yönteme göre, bir ülkenin makroekonomik 

performansının; büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve cari 
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işlemler açığının gayrisafi milli hasılaya oranı olmak üzere dört göstergesi 

mevcuttur. Ayrıca yönteme göre, bir ülkede dört göstergenin hepsinin 

başarılı olması, söz konusu ülkenin makroekonomik performansının iyi 

olduğunu göstermektedir. Son yıllarda, söz konusu güçlükleri ortadan 

kaldırmak amacıyla, çok kriterli karar verme teknikleri (ÇKKV)’nin 

kullanıldığı çalışmalar sayıca artış göstermeye başlamıştır.  Zira bu 

teknikler çok sayıda alternatifin, birbirleriyle ilişkili ve çoğu zamanda 

çelişen çok sayıda kriter dikkate alınarak değerlendirilmesi ve/veya 

karşılaştırması gereken durumlarda kullanılmaktadır. Bu açıdan söz 

konusu teknikler, ülke ya da ülkelerin makroekonomik performanslarının 

değerlendirilmesi ve/veya karşılaştırılması için de uygun bir zemin 

sunmaktadır.   

İlgili literatürde, makroekonomik değişkenler arasındaki 

uyumu/çatışmayı dikkate alan, nicel karar verme yöntemleriyle 

ülke/ülkelerin makroekonomik performanslarını değerlendiren 

çalışmaların sayıca yetersiz olması ve literatürde bu açıdan bir boşluk 

olması bu çalışmayı ortaya çıkaran başlıca sebeptir. Buradan hareketle bu 

çalışmayla OECD’ye üye ülkelerin küresel kriz öncesi ve sonrası 

dönemlerdeki makroekonomik performanslarının, Analitik Hiyerarşi 

Süreci (AHS) ve ARAS (Additive Ratio Assesment) yöntemlerinin bir 

arada kullanıldığı bir yaklaşımla analizi amaçlanmıştır.  OECD’nin hem 

gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden oluşması; Türkiye açısından 

yapılacak bir makroekonomik performans analizinde hem gelişmiş hem de 

gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye’nin sergilediği makroekonomik 

performansı karşılaştırmaya imkan vermektedir. Çalışmada OECD üyesi 

ülkelerin seçilmesinin altında yatan temel neden de budur.  

Herhangi bir konuda yapılan ve/veya yapılacak olan performans analizi 

çalışmasında performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi 

ulaşılacak sonuçlar üzerinde kritik öneme sahiptir. Bu çalışmada, 

ülke(lerin) makroekonomik performans(lar)ını değerlendirmek için 

makroekonomik göstergeler arasında yer alan; GSYH, kişi başına düşen 

GSYH, SAGP’ye göre GSYH, ihracat/ithalat oranı, işsizlik oranı, 

enflasyonu temsilen tüketici fiyat endeksi (TÜFE), gayrisafi sermaye 

oluşumu/GSYH oranı, gayrisafi sabit sermaye oluşumu/GSYH oranı, 

yurtiçi tasarruflar/GSYH oranı kullanılmıştır. Belirlenen bu dokuz 

makroekonomik gösterge, OECD üyesi ülkelerin ekonomik 

performanslarının karşılaştırılması maksadıyla AHS ve ARAS 

yöntemlerinde kullanılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

Türkiye’nin OECD’de yer alan gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşması için 

politika önerileri sunulmuştur.  

Özetle bu çalışma giriş bölümünü takiben; literatür taraması için tahsis 

edilmiş ikinci bölüm, 2005-2016 yılları arasında Türkiye ekonomisinin 
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seçilmiş göstergeler yardımıyla değerlendirildiği üçüncü bölüm; analizde 

takip edilen yol, kullanılan veriler ve yöntemler ile gerçekleştirilen analize 

yer verildiği dördüncü bölüm; sonuç ve önerilerin sunulduğu beşinci 

beşinci bölüm olmak üzere beş ana kısımdan oluşmaktadır.  

2. Literatür Taraması 

Gerçekleştirilen literatür taraması, ÇKKV yöntemlerinin gelişmiş 

ve/veya gelişmekte olan ülke(lerin) makroekomik performanslarını ölçen 

çalışmaların son yıllarda artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Adı geçen 

yöntemlerden biri olan Veri Zarflama Analizinin (VZA) görece diğer 

yöntemlerden daha fazla tercih edildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 

Lovell (1995), şans kısıtlı olmayan VZA yöntemini kullanarak 1970-1988 

dönemi için 10 Asya ülkesinin makroekonomik performansını 

incelemiştir. İncelediği bütün ülkelerin makroekonomik karar verme 

yetkisini girdi değişkeni, GSYH büyüme oranı, istihdam oranı, 

ihracat/ithalat oranı ve fiyat istikrarını (1- TÜFE artış oranı) ise çıktı 

değişkenleri olarak alan yazar, Tayvan ve Japonya’nın inceleme 

döneminde en iyi ekonomik performansı sergileyen ülkeler olduğu 

sonucuna ulaşmıştır.  

Golany ve Thore (1997), gelişmiş ve gelişmekte olan 72 ülkenin 

ekonomik ve sosyal performanslarını şans kısıtlı olmayan VZA yöntemi 

yardımıyla 1970-1985 dönemi için analiz etmişlerdir. Yazarların analizde 

kullandıkları girdi değişkenleri;  reel yurtiçi yatırımlar/GSYH oranı, çıktı 

değişkenleri ise GSYH büyüme oranı, reel devlet harcamaları (savunma ve 

eğitim)/GSYH oranı, yaşama oranı, devletin eğitim harcamaları/nominal 

GSYH oranı, orta öğretim kayıt oranı, nominal sosyal güvenlik ve yardım 

ödemeleri/GSYH oranıdır.  17 gelişmiş OECD ülkesinin 1979-1988 

döneminde etkinliğini ve verimliliğini dinamik VZA tekniği ile analiz eden 

Emrouznejad (2003), GSYH büyümesinde beşeri sermayenin önemini 

vurgulayarak, girdi değişkeni olarak istihdam oranının yanında beşeri 

sermayeyi de almıştır. Analiz sonuçları, incelenen diğer OECD ülkeleri 

içerisinde beşeri sermayesi yüksek olan Japonya’nın en verimli ülke 

olduğunu göstermiştir. Karabulut vd. (2008), Türkiye ve Avrupa Birliği’ne 

(AB) üye ülkelerin 2001-2005 yılları arasındaki makroekonomik 

performans düzeylerini karşılaştırmalı veri seti kullanarak analiz 

etmişlerdir. İnceledikleri ülkelerin performans ölçümünde, teknik etkinlik 

(TE) ve toplam faktör verimliliği (TPV) ve bileşenlerindeki değişmelerin 

ölçümünü esas alan yazarlar, TE ve TPV’deki değişmeleri ölçmede VZA 

ve Malmquist TFV yöntemlerini kullanmışlardır.  Yazarlar TE endeksine 

göre, Türkiye’nin en iyi beşinci endekse sahip olduğunu, TFVD endeksine 

göre de Türkiye’nin yirmi birinci ülke olduğunu belirlemişlerdir.  

Türkiye’nin 1986-2006 yılları arasındaki performansını TOPSIS yöntemi 

ile analiz eden Eleren ve Karagül (2008); makroekonomik değişken olarak, 
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cari işlemler açığı oranı, kamu borcu/GSMH oranı, TÜFE, cari işlemler 

dengesi/GSMH oranı, kamu borç faiz oranı ve işsizlik oranını almışlardır. 

Her bir yıl için elde ettikleri başarı puanları, Türkiye için en iyi yılın 1986; 

en kötü yılların ise 1999, 2001,2006 ve 2000 olduğunu göstermiştir.   

Dinçer (2011), AB’ye üye ve üye olmaya aday olan toplam 30 ülkenin 

ekonomik etkinliğini; GSYH, ihracat, ithalat, enflasyon oranı ve işsizlik 

oranı değişkenlerine ait verilerle, TOPSIS ve WSA (Weighted Sum 

Approach) yöntemleri yardımıyla 2008 yılı için analiz etmiştir. TOPSIS ve 

WSA sonuçlarına göre, ekonomik etkinliği en yüksek olan ilk üç ülkenin 

Lüksemburg, Hollanda ve Danimarka olduğu sonucuna ulaşmıştır.  Faktör 

Analizi ve VZA tekniklerini kullanarak AB’ye üye ve üye olmayan toplam 

36 ülkenin etkinliklerini analiz eden Özden (2011), süper etkinlik modeli 

sonuçlarına göre Lüksemburg’un incelenen diğer ülkelere göre daha etkin 

olduğunu tespit etmiştir.  Ashourian (2012), Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

(Middle East and North Africa-MENA) ülkelerinin 1999 yılındaki 

ekonomik performanslarını TOPSIS yöntemi ile analiz etmiştir. Analiz 

neticesinde Moritanya birinci sırada çıkmış ve bu sonuç, 1999’da 

Moritanya’nın ekonomik performansının diğer ülkelere göre daha yüksek 

olduğunu göstermiştir. AB’ye üye ülkelerin ve Türkiye’nin 2010 yılındaki 

ekonomik performanslarını, 8 makroekonomik göstergeyi dahil ettiği 

VIKOR yöntemini kullanarak karşılaştıran Özden (2012), yakınlık 

katsayısı değeri en yüksek olan Lüksemburg olduğunu, Türkiye’nin de 28 

ülke arasında 24. sırada yer aldığını tespit etmiştir.  

Urfalıoğlu ve Genç (2013), Türkiye’nin ekonomik performansını 

AB’ye üye olan ve üye olmaya aday olan ülkelerle 2010 yılı için 

ELECTRE (Elemination and Choice Translating Reality English), 

PROMETHEE (The Preference Ranking Organization Method) ve 

TOPSIS yöntemlerini kullanarak karşılaştırmıştır. Yazarlar, analizde 

istihdam oranı, ihracat, ithalat, kişi başına düşen GSYH, büyüme hızı ve 

TÜFE değişkenlerine ilişkin verileri almış ve ELECTRE sonuçlarında, 

Türkiye’nin toplam 32 ülke arasında 31. sırada yer aldığını tespit 

etmişlerdir. Ayrıca Türkiye, 32 ülke arasında TOPSIS sonuçlarına göre, 

13. sırada yer alırken, PROMETHEE sonuçlarına göre de 32. sırada yer 

almıştır.  Şans kısıtlı VZA ile 13 Avrupa ülkesinin 2005-2011 yılları 

arasındaki makroekonomik performanslarını analiz eden Demireli ve 

Özdemir (2013), girdi değişkeni olarak devlet harcamaları/GSYH oranını, 

çıktı değişkenleri olarak ise GSYH’yi, 15-64 yaş istihdam oranını ve 

ithalat/ihracat oranını almışlardır. Analiz sonuçları, inceleme yapılan 

yılların tümünde Almanya ve Norveç’in en etkin ülke olduğunu 

göstermiştir. OECD ülkelerinin 2006-2010 dönemindeki ekonomik 

performanslarını, 6 girdi ve 6 çıktı değişkeni kullanarak VZA ile inceleyen 

Demir ve Bakırcı (2014), 18 OECD ülkesinin etkin olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır.  
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Giray (2015), küresel krizin Türkiye ve AB ülkeleri üzerindeki 

ekonomik etkisini, 6 ekonomik gösterge kullanarak, Faktör Analizi ve 

TOPSIS yöntemi ile 2006, 2008 ve 2012 yılları için incelemiştir. Faktör 

Analiz ve TOPSIS sonuçları; kriz öncesi (2006), kriz yılı (2008) ve kriz 

sonrası (2012) dönemde en iyi performansı sergileyen ülkenin 

Lüksemburg olduğunu göstermiştir. Önder (2015), “kırılgan beşli” 

ülkelerinin makroekonomik performanslarını, 11 ekonomik gösterge 

bağlamında Analitik Ağ Süreci (AAS) ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak 

2001-2013 dönemi için analiz etmiştir. Yazar, analiz sonuçlarında 2009 

yılında kırılgan beşli ülkeleri arasında en kötü performans sergileyen 

ülkenin Türkiye, 2009 ve 2013 yılında en iyi performans sergileyen 

ülkelerin ise, sırasıyla Hindistan ve Endonezya olduğunu tespit etmiştir.  

Eyüboğlu (2016), gelişmekte olan 13 ülkenin 2003-2013 yılları 

arasındaki ekonomik performanslarını, 4 ekonomik gösterge (büyüme 

oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve cari işlemler hesabı/GSYH oranı) 

bağlamında, AHP ve TOPSIS yöntemleriyle analiz etmiştir. Sonuçlar, 

Türkiye’nin diğer gelişmekte olan ülkeler arasında 2003 yılında beşinci 

sırada; 2013 yılına gelindiğinde ise 13’üncü sırada yer aldığını 

göstermiştir.  Karadeniz İşbirliğine üye ülkelerin 2010-2016 dönemindeki 

ekonomik performanslarını TOPSIS, MOORA (Multi-Objective 

Optimization by Ratio Analysis) ve ARAS yöntemleriyle analiz eden Genç 

vd. (2017), performans kriteri olarak istihdam oranını, kişi başına düşen 

GSYH’yi, ihracatı, ithalatı, işsizlik oranını ve enflasyon oranını 

almışlardır. Kullanılan her yöntemden elde edilen sonuçlar, Rusya’nın 1. 

sırada yer aldığını göstermiştir. Ayrıca, Türkiye’nin TOPSIS analizi 

sonucuna göre 4. sırada, MOORA ve ARAS analizi sonuçlarına göre ise 6. 

sırada yer aldığını tespit etmişlerdir.  

Sevgin ve Kundakçı (2017), AB’ye üye ve aday olan ülkelerin 2013 

yılındaki makroekonomik performanslarını, TOPSIS ve MOORA 

yöntemlerini kullanarak analiz etmişlerdir. Yazarlar çalışmalarında 

makroekonomik kriter olarak; kişi başına düşen GSYH’yi, enflasyon 

oranını, işsizlik oranını, ihracat/ithalat oranını, kamu borçları/GSYH 

oranını ve bütçe açığı/GSYH oranını kullanmışlardır. Analiz sonuçları, ilk 

üç sırada Lüksemburg, İsveç ve Danimarka’nın yer aldığını; Hırvatistan, 

Bulgaristan, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye’nin ise son sıralarda yer 

aldıklarını göstermiştir. Türkiye’nin ve OECD ülkelerinin 2010-2015 

dönemindeki makroekonomik performanslarını TOPSIS ve ELECTRE 

yöntemleri ile inceleyen Altay Topçu ve Oralhan (2017), performans 

kriterlerini; kişi başına düşen GSYH, büyüme hızı, enflasyon oranı, 

ihracat, ithalat ve istihdam oranı olarak belirlemişlerdir. Her iki analizde 

tüm yıllar itibariyle; Birleşik Krallık’ın birinci sırada, Almanya’nın ikinci 

sırada olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca TOPSIS analizi sonuçlarına 
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göre, Türkiye’nin 35 ülke arasında 30. sırada, ELECTRE sonuçlarına göre 

ise 29. sırada yer aldığını tespit etmişlerdir.   

Ümit (2017), MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya, Türkiye) 

ülkelerinin 2013-2016 yıllarında makroekonomik performanslarını 

TOPSIS yöntemi ile analiz etmiştir. Yazar, performans kriterleri olarak; 

GSYH’yi, büyüme oranını, SAGP’ye göre GSYH’yi, doğrudan net yatırım 

girişleri/GSYH oranını, cari açık/GSYH oranını, işsizlik oranını, enflasyon 

oranını ve toplam dış borcu almıştır. Analiz sonuçları, inceleme döneminde 

diğer MINT ülkelerine göre Meksika ve Endonezya’nın en iyi performansı 

sergileyen ülkeler olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte analiz 

sonuçlarında, Türkiye’nin 2013-2015 yılları arasında iyi bir performans 

sergilediğini ve fakat bu performansı 2016 yılında devam ettiremediği 

sonucuna ulaşmıştır. Türk Dünyasında yer alan ülkelerin (Azerbaycan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) 

makroekonomik performanslarını AHP ve TOPSIS yöntemlerini 

kullanarak 2004-2013 dönemi için karşılaştıran Eyüboğlu (2017), 

performans kriterlerini; büyüme oranı, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve 

cari işlemler dengesi/GSYH oranı olarak belirlemiştir. Analiz sonuçları, 

incelenen ülkeler arasında en iyi makroekonomik performansı sergileyen 

ülkenin Azerbaycan olduğunu göstermiştir.  

3. Türkiye’nin Makroekonomik Performansının İncelenmesi 

Bu bölüm, Türkiye’nin 2005-2016 yılları arasında sergilemiş olduğu 

makroekonomik performansı seçilmiş göstergeler üzerinden 

değerlendirmek için tesis edilmiştir. Bu bağlamda seçilen göstergeler ve 

bu göstergeler açısından Türkiye ekonomisinin 2005 yılından 2016 yılına 

kadarki durumunu yansıtan temel bazı verilere Tablo 1’de yer verilmiştir. 

Türkiye’de yaşanan 2001 krizinden sonra, Türkiye ekonomisi 

ekonomik ve siyasi olarak yeni bir döneme girmiştir. Nitekim 2001 krizi 

sonrasında, dalgalı döviz kuru sistemi ve IMF (International Monetary 

Fund) ve Dünya Bankası’nın desteğiyle 2001 yılının Mayıs ayında “Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı” uygulamaya başlanmıştır. Bu programla 

birlikte, kamu kesimi açıklarının azaltılması amacıyla mali disiplinin 

sağlanmasına yönelik sıkı maliye politikası, Türk Lirası’nın (TL) yabancı 

paralar karşısındaki değerini korumaya yönelik sıkı para politikası ile 

bankacılık kesiminin yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Fakat 11 

Eylül 2001 tarihinde ABD'ye yönelik terör saldırısı iç/dış piyasalarda 

istikrarsızlığa yol açmıştır. İç/dış piyasalardaki istikrarsızlık ve 

enflasyonun öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, 2002 yılının 

başında “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 2002-2004 yıllarını 

kapsayacak şekilde yeniden revize edilerek IMF ile süresi 2005 yılında 

biten 18. stand-by anlaşması yapılmıştır. Söz konusu programla, düşme 

eğilimi gösteren enflasyonu daha da düşürmek ve kamu borç stokunun 
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sürdürülebilirliğini sağlamak için birbirleriyle tutarlı bir şekilde maliye, 

para ve gelirler politikasının uygulanması amaçlanmıştır (Ümit, 2007: 130-

133). 

2005 yılında, önceki üç yılda, uygulanmakta olan ekonomik programın 

makroekonomik hedeflere ulaşma konusundaki başarısı ekonomik 

birimlerin beklentilerini olumlu etkilemiştir (TCMB, 2005: 16). Bu 

durumun ve iç talepteki artışın etkisiyle 2005 yılında; büyüme oranı %9,01 

olarak gerçekleşmiştir. %9,01’lik bir büyüme oranına rağmen işsizlik oranı 

bir önceki yıla göre aynı seviyede kalmıştır.   Bununla birlikte, iç talepteki 

artışın kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi, reel kur ve reel ücretler gibi 

maliyet unsurlarının olumlu seyretmesi ve tarım fiyatlarındaki artışın 

düşük seviyelerde kalması, tüketici fiyatlarındaki artış oranının 

hedeflenenin altında gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur (TCMB, 2005: 

19). Bu gelişmeler soncunda, enflasyon oranı %8,18 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 1: Türkiye'nin Seçilmiş Makroekonomik Göstergeleri (2005-

2016) 

Yıllar 
Büyüm

e (%) 

KBD 

GSYH 

(Bin, 

ABD 

doları) 

SAGP 

KBD 

GSYH 

(Bin, 

ABD 

doları) 

İhraca

t/İthal

at (%) 

Cari 

İşlemle

r 

Hesabı

/GSYH 

(%) 

İşsizlik 

Oranı 

(%) 

Enflas

yon 

Oranı 

(TÜFE

, (%) 

Gayris

afi 

sermay

e 

oluşum

u/GSY

H (%) 

Gayris

afi 

sabit 

sermay

e 

oluşum

u/GSY

H (%) 

Gayris

afi 

yurtiçi 

tasarr

uf/GS

YH 

(%) 

2005 9,01 9.692 16.310 80,95 -4,18 10,64 8,18 27,03 26,65 23,63 

2006 7,11 10.251 17.251 80,38 -5,64 8,72 9,60 29,57 28,69 24,71 

2007 5,03 10.638 17.901 78,72 -5,47 8,87 8,76 28,71 28,10 23,86 

2008 0,85 10.600 17.837 84,06 -5,16 9,71 10,44 28,94 26,85 24,68 

2009 -4,70 9.974 16.783 94,44 -1,76 12,55 6,25 23,02 22,37 22,23 

2010 8,49 10.672 17.959 80,35 -5,78 10,66 8,57 26,97 24,87 21,97 

2011 11,11 11.684 19.661 78,97 -8,94 8,80 6,47 31,27 28,07 23,13 

2012 4,79 12.053 20.282 90,10 -5,49 8,15 8,89 28,30 27,32 23,39 

2013 8,49 12.866 21.651 84,29 -6,70 8,73 7,49 29,77 28,52 23,97 

2014 5,17 13.312 22.402 91,49 -4,67 9,88 8,85 29,03 28,89 25,15 

2015 6,09 13.899 23.388 93,81 -3,73 10,24 7,67 28,36 29,71 25,75 

2016 3,18 14.117 23.756 88,74 -3,84 10,84 7,78 28,23 29,31 25,34 

Kaynak: The World Bank, World Development Indicators.  
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Öte yandan 2005 yılında, makine-teçhizat, inşaat yatırımları ve tüketim 

harcamalarındaki yüksek oranlı büyüme, yurtiçi sanayi üretim artışı ile 

ham petrol fiyatlarındaki artış, ithalatın artmasına yol açmış ve nihayetinde 

ihracatın ithalatı karşılama oranı %80,95 olarak gerçekleşmiştir (TCMB, 

2005: 46). 2005’de cari işlemler açığının GSYH’ye oranı ise %4,18 

seviyesinde gerçekleşmiştir.  

2002 yılından beri yaşanan hızlı büyüme, 2006 yılının ilk yarısında 

devam etmiş; fakat ikinci yarısında büyümedeki artış sürdürülememiştir. 

Bu durum, mali piyasalarda yaşanan dengesizliğin, TL’nin değer 

kaybetmesinden ve faizlerin yükselmesinden kaynaklanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle, faizlerdeki yükselme, dayanıklı/dayanıksız özel tüketim 

mallarına yönelik talebin ve özel sektör yatırımlarının azalmasına neden 

olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda, 2006’da büyüme oranı 2005’e göre 

azalış göstererek %7,11 olmuştur. İşsizlik oranı ise bir önceki yıla göre 

sınırlı bir düşüş sergilemiştir. Yüksek büyüme oranlarına rağmen işsizlik 

oranlarının önemli bir düşüş göstermemesi, tarım sektörü istihdamındaki 

düşüşün tarım dışı sektörlerdeki istihdamı arttırmamasından 

kaynaklanmaktadır.  Diğer yandan, yılın ikinci yarısında iç talepte yaşanan 

düşüşe rağmen yılın ilk yarısındaki iç talepteki artış ve aynı anda farklı arz 

şoklarının ortaya çıkması enflasyonun bir önceki yıla göre %9,6’ya 

yükselmesine yol açmıştır. Bu dönemdeki arz şokları ise ham petrol 

fiyatlarındaki artış, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış ve altın 

fiyatlarındaki artış olarak sıralanabilmektedir. Ayrıca, yılın ilk yarısındaki 

iç talepteki yavaşlama, TL’deki değer kaybı ve yüksek verimlilik artışı 

ithalatı düşürerek ihracatı artırmıştır. Bu gelişmelere rağmen ihracatın 

ithalatı karşılama oranı %80,38’e düşmüştür. Ayrıca yıl genelinde, turizm 

gelirlerindeki azalmanın etkisiyle hizmet gelirlerindeki düşüş, cari işlemler 

açığı/GSYH oranının %5,64’e yükselmesine neden olmuştur (TCMB, 

2006: 29-34). 

Ekonomik büyüme 2007 yılında da devam etmesine rağmen bir önceki 

yıla göre büyüme hızı yavaşlamış ve %5,03 olarak gerçekleşmiştir. Söz 

konusu yavaşlamada kuraklık nedeniyle tarım sektörü katma değerinde 

meydana gelen daralmanın yanı sıra genel seçimlerin yarattığı belirsizlik, 

uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ile 2006’nın ikinci yarısında 

uygulanmaya başlanan sıkı para politikasının etkisi olmuştur. İşsizlik 

oranı, 2006’ya göre çok küçük bir artış göstererek %8,72’ye yükselmiştir. 

Bununla birlikte, yılın genelinde dış ticaret hadlerinin ihracatın lehine 

gelişmesine rağmen, yılın ikinci yarısında iç talepteki iyileşme ve TL’deki 

değer kazancının etkisiyle ithalatın yeniden hızlanmasına bağlı olarak 

ihracatın ithalatı karşılama oranı %78,72’ye düşmüştür. Diğer yandan, 

turizm gelirlerindeki artış hizmet gelirlerini artırarak, cari işlemler 

açığı/GSYH oranının %5,47’ye düşmesine neden olmuştur. Ayrıca, 2007 

yılının son çeyreğinde yaşanan fiyat gelişmelerinin ve yine bu dönemde 
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yönetilen/yönlendirilen ürünler ile işlenmiş gıda ürünlerinin fiyat 

artışlarının etkisiyle enflasyon oranı %8,76 olarak gerçekleşmiştir (TCMB, 

2007: 21-36).  

2008 yılında ise ABD’de finansal kriz yaşanmış ve kriz gelişmiş ve 

gelişmekte olan bütün ülkeleri etkileyerek küresel krize dönüşmüştür. 

Küresel kriz, Türkiye ekonomisini de 2008 yılının son çeyreğinde belirgin 

bir şekilde etkilemiştir. Nitekim küresel kriz iç/dış talebin düşmesine yol 

açmış ve böylece büyüme hızı azalarak, %0,85 olarak gerçekleşmiştir. 

Büyümedeki hızın azalmasına ve işgücündeki artışın istihdamdaki artışın 

üzerinde olmasına bağlı olarak, işsizlik oranı %9,71’e yükselmiştir.  Gıda 

ve enerji kalemlerindeki yüksek oranlı artışların etkisiyle de enflasyon 

oranı %10,44 seviyesinde gerçekleşmiştir. Küresel durgunluk nedeniyle 

dış talepteki azalma ve emtia fiyatlarındaki artış, dış ticaret fiyatlarını 

düşürmüş ve bu durum ihracatı azaltıcı bir etki yaratmıştır. Diğer yandan 

küresel krizin iç talebi düşürmesi ve TL’nin değer kaybı, ithalatı 

azaltmıştır. Bu durum, ihracatın ithalatı karşılama oranının %84,06’ya 

yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca, küresel krizin olumsuz etkilerine 

rağmen turizm gelirlerindeki artış, cari açık/GSYH oranı 5,16’ya 

düşürmüştür (TCMB, 2008: 35-41).  

Küresel kriz, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 2009 yılı 

boyunca Türkiye ekonomisini olumsuz etkilemeye devam etmiştir. Zira 

krizin neden olduğu iç/dış talepteki daralmanın etkilerinin, 2009’da 2008 

yılının son çeyreğine göre daha belirgin hissedilmesiyle, Türkiye 

ekonomisi %4,70 oranında daralma yaşamıştır. Söz konusu daralmanın 

etkisiyle, işsizlik oranı bir önceki yıla göre çok fazla bir artış göstererek 

%12,55’e yükselmiştir.  Küresel krizin iktisadi faaliyette yol açtığı 

yavaşlamanın ve uluslararası emtia fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle de 

enflasyon oranı %6,25’e gerilemiştir. 2008 yılının son çeyreğinden 2009 

yılının ikinci çeyreğine kadar, ham petrol ve demir çelik başta olmak üzere 

emtia fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak azalan ihracat, 2009 yılının ikinci 

çeyreğine kadar toparlanarak artış göstermeye başlamıştır. Söz konusu 

dönemde hükümet iç talebi canlandırmak amacıyla, genişletici maliye 

politikası (özel tüketim vergilerini indirmiş, kamu harcamalarını ve sosyal 

yardımları artırmış), TCMB’de genişletici para politikası (faiz indirimi) 

uygulamıştır. Vergi indirimlerinin etkisiyle ihracattan daha hızlı artan 

ithalatın artış hızı, yılın son çeyreğinde azalmıştır. Bu gelişmeler ihracatın 

ithalatı karşılama oranının %94,4’e yükselmesine, cari işlemler 

açığı/GSYH oranın da %1,76’ya düşmesine neden olmuştur (TCMB, 

2006: 30-36).  

Küresel krizin etkileri 2010 yılında da devam etmiş, küresel iktisadi 

faaliyetlerin aşamalı olarak toparlanması dış talebi artırmıştır. Buna ek 

olarak, genişletici maliye/para politikası uygulamasının iç talepte yarattığı 
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artış, büyüme oranını %8,49’a yükseltmiştir. Üretimdeki artışın yarattığı 

istihdamdaki artış işsizlik oranının bir önceki yıla göre düşerek %10,66 

seviyesinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Enflasyon oranı ise iç 

talepteki ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %8,57’ye yükselmiştir. 

2009’da düşen emtia fiyatları nedeniyle dış ticaret fiyatlarındaki düşme, 

2010’da tekrar artmaya başlamıştır. Bu durum, ithalat fiyatlarındaki artışın 

ihracat fiyatları artış hızının üzerinde gerçekleşmesine sebebiyet vererek 

dış ticaret hadlerinde bozulmaya neden olmuştur. Bu gelişmeler 

sonucunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı bir önceki yıla göre düşmüş 

ve söz konusu oran %80,35 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dış ticaret 

açığındaki büyümeye hizmet giderlerindeki artış ve dolayısıyla da net 

hizmet gelirlerindeki azalmanın da eşlik etmesiyle cari açık/GSYH oranı 

%5,78’e yükselmiştir (TCMB, 2010: 32-39).   

2011 yılında, küresel krizin etkilerinin gelişmekte olan birçok ülkede 

olduğu gibi Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi azalmıştır. Bu dönemde 

gerek hizmetler sektöründeki gerekse de sanayi sektöründeki üretim artışı 

büyüme oranını %11,11’e yükseltmiştir. Üretimdeki artışın, istihdamı 

arttırması neticesinde işsizlik oranı %8,15’e düşmüştür. Bununla birlikte, 

2011’de TL’de gözlenen değer kaybı, özellikle temel mal fiyatlarına 

yansıyarak enflasyonun yükselmesine yol açmıştır. Buna ek olarak, gıda 

fiyatlarındaki artış, enerji fiyat ayarlamaları ve özel tüketim vergisi (ÖTV) 

oranlarındaki yükselmenin sonucunda enflasyon oranı %8,89’a çıkmıştır.  

Ayrıca, 2011’de iç talepte gözlenen hızlı artışa paralel olarak ithalat hızla 

artmış ve fakat küresel krizin olumsuz etkilerinin Türkiye’nin ticaret 

yaptığı gelişmiş ülkelerde hala devam etmesi, dış talepteki artışı 

sınırlandırarak, ihracattaki artış hızının ithalattaki artış hızından daha 

düşük olmasına yol açmıştır. Bu durum neticesinde, ihracatın ithalatı 

karşılama oranı, %78,97’ye düşmüştür. Buna ilaveten, net hizmet 

gelirlerinin artmasına ve faiz giderlerinin düşmesine rağmen doğrudan 

yatırım ve portföy yatırımı kaynaklı giderlerdeki artış, cari işlemler 

açığı/GSYH oranının %8,74’e yükselmesine neden olmuştur (TCMB, 

2011: 34-40).    

İç ve dış talebin dengelenmesi ve dolayısıyla büyümenin 

normalleştirilmesi amacıyla 2011 yılının sonlarından itibaren uygulanan 

yumuşak iniş politikası ve TCMB’nin sıkı para politikası uygulaması, 

büyüme oranının 2012 yılında, %4,79’a düşmesine yol açmıştır. Büyüme 

oranındaki düşmenin işsizlik oranı üzerindeki etkisi sınırlı kalmış ve 

işsizlik oranı 2011’e göre çok fazla değişmeyerek %8,15 olmuştur. İç 

talepteki azalmaya rağmen enerji fiyatlarındaki artış, TL’de gözlenen 

değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon oranı 

%8,89’a yükselmiştir. Diğer yandan, yüksek petrol fiyatlarının yanı sıra 

Türkiye’nin en büyük ticaret ortaklarından olan AB’deki borç krizi dış 

ticaret dengesini olumsuz etkilemiştir. Bu durumun ihracat üzerinde 
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yarattığı olumsuz etki ürün ve pazar çeşitlendirmeleriyle giderilmeye 

çalışılmıştır. Özellikle MENA ülkelerine yönelik yapılan ihracatta yaşanan 

artışla birlikte ihracat kriz öncesi seviyesine çıkmıştır. Bu gelişmelere ve 

iç/dış talep dengelenmesine bağlı olarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%90’a yükselmiş ve cari açık/GSYH oranı %5,49’a düşmüştür (TC. 

Maliye Bakanlığı, 2012: 27-89).   

2013 yılında iç talepteki ve üretimdeki artışın etkisiyle büyüme oranı 

%8,49’a yükselmiştir. İşsizlik oranı, büyümedeki artışa rağmen tarım dışı 

istihdamın bir önceki yıla göre azalması nedeniyle %8,73’e yükselmiştir 

(TCMB, 2013: 34). Bununla birlikte, uluslararası emtia fiyatlarının ılımlı 

seyretmesine, döviz kurlarındaki istikrarlı gidişata ve ekonomik 

faaliyetlerdeki sınırlı toparlanmaya karşın işlenmemiş gıda ve tütün 

ürünleri fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyon, %7,49 olarak 

gerçekleşmiştir (TC. Maliye Bakanlığı, 2013: 93). Diğer yandan, AB’de 

ekonomik krizin devam etmesi ve Kuzey Afrika ülkelerinde siyasi 

sorunların yaşanması, ihracat artışının sınırlı düzeyde kalmasına neden 

olmuştur. İthalat ise iç talepteki artışın etkisiyle artmıştır. Bu durum 

ihracatın ithalatı karşılama oranını %84,29’a düşürmüştür. Dış ticaret 

açığındaki artış ile birlikte doğrudan yatırım/gider kaleminde meydana 

gelen yüksek çıkış, cari işlemler açığının %6,70’e yükselmesine yol 

açmıştır (TC. Maliye Bakanlığı, 2013: 111-113). 

2014 yılına gelindiğinde, iç-dış talep dengelemesi uygulaması ve 

dolayısıyla da TCMB’nin sıkı para politikasının kredi artış hızını 

yavaşlatarak iç talebi düşürmesi neticesinde büyüme oranı, bir önceki yıla 

göre düşerek %5,17 olarak gerçekleşmiştir.  Bu duruma ve işgücündeki 

artışın istihdamdaki artıştan yüksek olmasına bağlı olarak işsizlik oranı 

%9,88’e yükselmiştir. Enflasyon oranı ise kuraklık ve olumsuz hava 

koşulları nedeniyle meydana gelen olumsuz arz şoku sonucunda gıda 

fiyatlarındaki artışın etkisiyle %9,88’e yükselmiştir. Ayrıca, iç talepteki 

düşüş, ithalattaki artış hızını yavaşlatmış ve ortalama reel kurun 2013’e 

göre düşmesi ise ihracattaki artış hızını artırmıştır. Bu gelişmeler, ihracatın 

ithalatı karşılama oranının %91,49’a yükselmesine ve cari işlemler 

açığı/GSYH oranının da %4,67’ye düşmesine neden olmuştur (TCMB, 

2014: 33-36).  

2015 yılında, özel kesimin tüketim talebindeki artışın etkisiyle büyüme 

oranı %6,09’a yükselmesine karşın; işsizlik oranı, işgücü artışının özellikle 

tarım dışı istihdamın üzerinde seyretmesi nedeniyle %10,24’e 

yükselmiştir. Diğer yandan TL’deki değer kaybının, gıda fiyatlarını 

artırmasına rağmen; petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon oranının 2014’e 

göre düşerek %7,67 seviyesinde gerçekleşmesine neden olmuştur. 

Bununla birlikte, AB ülkelerinin taleplerinin nispi olarak artması ihracat 

artış hızını yükseltmiş, enerji fiyatlarındaki düşüş de ithalat artış hızını 
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yavaşlatmıştır.  Bu durum neticesinde, ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%93,81’e yükselmiş ve cari işlemler açığı/GSYH’ye oranı ise %3,73’e 

düşmüştür (TCMB, 2015: 33-36). 

2016 yılında ise Türkiye ekonomisi birtakım olumsuz durumlar 

yaşamış ve bu durumlar makroekonomik göstergeleri olumsuz 

etkilenmiştir. 2016 yılında, Türkiye’de terör olaylarının artması ve Rusya 

ile yaşanan siyasi sorunlar, mal ihracatını ve turizm gelirlerini azaltmış, 

yaşanılan darbe girişimi yatırımcı güvenini zayıflatmıştır. Bu olumsuz 

gelişmelere rağmen, kamu harcamalarının büyümeye verdiği destekle 

birlikte alınan önlemler, ekonominin %3,18’e büyümesini sağlamıştır. 

İktisadi faaliyetteki yavaşlamayla beraber, işgücü artışının istihdam 

artışının üzerinde seyretmesi, işsizlik oranını %10,84’e yükseltmiştir. 

Turizm sektöründe yaşanan daralma, gıda fiyatları artışının önceki yıllara 

göre sınırlı olması ve iç talepteki yavaşlama, enflasyon artış hızını 

sınırlandırmıştır. Fakat 2016’nın son çeyreğinde, petrol fiyatlarındaki ve 

döviz kurundaki yükselme, enflasyon oranının %7,78’e yükselmesine 

neden olmuştur. Enerji fiyatlarındaki düşüş cari dengedeki iyileşmeye 

katkıda bulunsa da olumsuz jeopolitik gelişmelerin ihracat artış hızını 

sınırlandırması, bu iyileşme sürecini yavaşlatmıştır. Ancak, AB 

ülkelerindeki ılımlı talep koşullarının devam etmesi ve iç talebin düşük 

olması, cari işlemler dengesindeki kötüleşmeyi sınırlandırmıştır. Bu 

çerçevede, ithalatın ihracatı karşılama oranı %88,74’e düşerken, cari 

işlemler açığı/GSYH oranı %3,84’e yükselmiştir (TCMB, 2016: 36-38). 

4. Analiz 

Bu bölüm, OECD üyesi 36 ülkenin 2008 küresel krizi öncesi ve sonrası 

dönemlerde sergilemiş oldukları makroekonomik performanslarının 

analizi için tahsis edilmiştir. Buna ek olarak, analizde kullanılan veriler, 

verilerin toplanması, kullanılan yöntemler ve analiz neticesinde ulaşılan 

bulgulara da yine bu bölüm kapsamında değinilmiştir.  

4.1. Analizde Takip Edilen Yol 

Analize konu olan ülkelerin makroekonomik performanslarının analizi 

için ilk olarak, performans değerlendirmesinde kullanılabilecek 

makroekonomik göstergeler belirlenmiştir. Bu aşamadan sonra belirlenen 

makroekonomik göstergeler bağlamında OECD üyesi ülkelere ait 

ulaşılabilir veriler araştırılmış ve analiz dönemi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmaların neticesinde 2005-2016 yılları arası 12 yıllık zaman dilimi 

üzerinde analiz dönemi olarak karar kılınmış ve veriler Dünya Bankası 

Gelişme Göstergelerinden (The World Bank-World Development 

Indicators) temin edilmiştir. Ardından, bu makroekonomik göstergelerin 

ağırlıklarının tespiti için uygun yöntemler araştırılmıştır. Literatürde bu tür 

amaçlar doğrultusunda en sık kullanılan yöntemlerin başında gelen 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) çalışmaya konu olan analiz için uygun bir 
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yapı sergilediğinden ağırlıkların belirlenmesi için kullanılmıştır. Takiben, 

performans analizi için kullanılabilecek yöntemler araştırılmış ve 

literatürde yer alan çok kriterli karar verme yöntemlerine göre nispeten 

daha yeni olan ve henüz sosyal bilimlerde kullanımı çok yaygınlaşmayan 

ARAS yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir. Son kertede, AHS’den 

elde edilen ağırlıklar ARAS yönteminde kullanılarak OECD üyesi 

ülkelerin makroekonomik performansları karşılaştırılmış ve ulaşılan 

bulgulardan yola çıkarak makroekonomik politikalar önerilmiştir. 

4.2. Analizde Kullanılan Makroekonomik Göstergeler   

Analize konu olan ülkelerin makroekonomik performanslarını 

karşılaştırmak için 9 adet gösterge seçilmiş olup, söz konusu bu göstergeler 

Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. AHP Analiz Yönteminde Kullanılan Değişkenlerin 

Tanımları 

Gösterge Kodu  Gösterge Adı (birim) 

V1  GSYH (milyon $) 

V2  SAGP’ye göre kişi başına düşen GSYH (bin $) 

V3  Kişi Başına Düşen GSYH (bin $) 

V4  İhracat/İthalat (%) 

V5  İşsizlik Oranı (%) 

V6  TÜFE (%) 

V7  Gayrisafi sermaye oluşumu/GSYH (%) 

V8  Gayrisafi sabit sermaye oluşumu/GSYH (%) 

V9  Gayrisafi yurtiçi tasarruf/GSYH (%) 

Çalışmanın analiz kısmına geçmeden evvel, takip eden bölümde seçilen 

göstergelerin ağırlıklarının belirlenmesi için kullanılan AHS, ardından 

makroekonomik performansların karşılaştırılması maksadıyla kullanılan 

ARAS yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

4.3. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) 

Öznel ölçüm teorilerinden biri olan, aynı zamanda alternatiflerin veya 

kriterlerin karşılaştırılması için ağırlıklar atayan Analitik Hiyerarşi Süreci 

oldukça popüler bir tekniktir (Ghimine ve Kim, 2018: 451). Analitik 

Hiyerarşi Süreci 1970’lerde Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen ve 

temel amacı, problemi yapılandırmak ve analiz etmek suretiyle karmaşık 

problemlerde karar verme sürecine yardımcı olmak olan bir yöntemdir 

(Alelaiwi, 2019: 41). Yöntem, mütekabiliyet, homojenlik, sentez ve 
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beklenti olmak üzere dört aksiyoma dayanmaktadır. Analitik Hiyerarşi 

Süreci, belirlenmiş amaç doğrultusunda ana ve alt kriterlerin düzenli bir 

şekilde değerlendirilmesine ve kriterlerin ağırlıklandırılmasına imkân 

tanımaktadır. Analitik Hiyerarşi Süreci; amaç, ana, alt kriterler ile 

alternatifler arasındaki ilişkiyi yansıtan hiyerarşik yapının oluşturulması, 

ikili karşılaştırma matrislerinin tesis edilmesi, kriterlerin genel ve yerel 

ağırlıklarının belirlenmesi olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır 

(Ali vd., 2019: 1365-1366). 

Anlaşılabilirlik ve kullanılabilirlik bakımından oldukça sade olan AHS 

süreci için bu çalışmada; Baffoe (2019), Duleba ve Moslem (2019), Krejci 

ve Stoklasa (2018), Ghimire ve Kim (2018)’in çalışmaları dikkate 

alınmıştır. Burada “k” kriterleri temsil etmek üzere k = 1, 2,…, r’dir.   

Probleme ilişkin amacın net olarak ortaya konması, alternatifleri 

değerlendirmek için kullanılacak karar kriterlerin ve alternatiflerinin 

belirlenmesi, ulaşılacak sonuçların doğruluğu ve sonuçlardaki 

değişkenliğin azaltılması için son derece önemli bir safha olan hiyerarşik 

yapının tesis edilmesi safhasını takiben; ikili karşılaştırma matrislerinin 

oluşturulması aşamasında kullanılacak ölçeğin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada Thomas L. Saaty tarafından önerilen ölçek 

kullanılmış olup, Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. İkili Karşılaştırma Ölçeği 

Ağırlığın Şiddeti Tanım 

1 İki kriterde eşit önemde 

3 Kriter bir diğerine göre zayıf ılımlı önemde 

5 Kriter bir diğerine göre gerekli veya güçlü önemli 

7 Kriter bir diğerine göre çok güçlü önemde 

9 Kriter bir diğerine göre kesinlikle önemli 

2, 4, 6, 8 Ara değerler 

Kaynak: Saaty, 1987: 163 

Bir sonraki safhada (k x k) boyutunda olan ve “B” ile temsil edilen ikili 

karşılaştırma matrisi oluşturulmaktadır. 

𝐵 = [𝑏𝑘]𝑟𝑥𝑟   (k=1,2,…,r)                                    (1) 

İkili karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonra Eşitlik (2) ile 

gösterilen ağırlık matrisi tesis edilmektedir. 

                                     𝐴 = [𝑎𝑘]𝑘𝑥1     (k=1,2,…,r)                                 

(2) 
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Kriter ağırlıklarının tespit edilmesinden sonra matrisin Tutarlılık Oranı 

(CR)’nin hesaplanması gerekmektedir. Eşitlik (4) kullanılarak hesaplanan 

Tutarlılık indeksi (CI), Eşitlik (5)’de kullanılarak Tutarlılık Oranı 

hesaplanmaktadır. Tutarlılık Oranı’nın hesaplanması için gerekli olan 

Rassal İndeks değerleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Tutarlılık Oranı’nın 

0,1’den küçük çıkması gerekmektedir.  

B.A = λmax.A                                                          (3) 

Tİ =
λmax − k

k − 1
                                                    (4) 

Tablo 4. Rassal Değerler 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rİ 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,41 1,45 1,49 

 

Kaynak: Saaty: 1987: 171 

TO =
Tİ

Rİ
                                                                       (5) 

4.4. ARAS Yöntemi 

Çok kriterli karar verme, işletmelerde ve bilimde daha net, rasyonel ve 

etkili kararlar alabilmek maksadıyla sıkça kullanıla gelmektedir (Ecer, 

2018: 677). Zavadskas ve Turskis (2010) klasik çok kriterli karar verme 

problemlerinin, eş zamanlı olarak dikkate alınması gereken durumlarda ve 

farklı karar kriterlerine göre net bir şekilde tanımlanmış bir dizi alternatifin 

kendi aralarında sıralanması görevi ile ilintili olduklarını ifade etmişler ve 

bir projedeki uygun bir alternatifin karmaşık göreli etkinliğini belirlemede 

kullanılan bir fayda fonksiyon değerinin doğrudan doğruya değerlerin 

göreli etkileri ve ana kriterlerin ağırlıkları ile orantılı olduğunu öne 

sürmüşlerdir.  

Gri sistem teorisi ve bulanık mantık ile birlikte kullanılabilen (Yıldırım, 

2015: 289); karmaşık dünya fenomenlerinin basit göreli karşılaştırmalar 

yoluyla anlaşılabileceği argümanına dayanan (Turskis ve Zavadskas, 

2010a: 600) ve bu yönüyle son zamanlarda oldukça dikkat çeken (Dahooie 

vd., 2018: 11);  atıkların dökülecekleri alan tespiti, sürdürülebilir bir 

değerlendirme için kriterlerin seçimi, mevcut binaların değerlendirilmesi 

ve bu binaların optimal alternatifle karşılaştırılması gibi daha çok 

mühendislik alanlarını ilgilendiren konulara yönelik olarak kullanılmış 

olan ARAS (Additive Ratio Assessment) yöntemi çok kriterli karar verme 

(ÇKKV) yöntemlerinden biri olup; ilk kez 2010 yılında Zavadskas ve 

Turskis tarafından literatüre kazandırılmıştır (Stanujkic vd., 2017: 603).  
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Ecer (2016), ARAS yöntemini değerlendirilen alternatiflerin 

performanslarını belirlemede kullanılan; bunu da söz konusu alternatifleri 

ideal fonksiyon değerlerine sahip alternatifle karşılaştırmak ve oransal 

benzerliklerini tespit emek yoluyla sağlayan bir ÇKKV tekniği olarak; 

Ercan ve Kundakçı (2017) ise yöntemi karşılaştırılan alternatifleri, 

belirlenmiş olan kriterleri dikkate alarak fayda fonksiyon değerlerine göre 

sıralamaya tabi tutan ve diğer ÇKKV teknikleri ile karşılaştırıldığında daha 

yeni bir teknik olarak; Singaravel vd. (2018) ise, kantitatif ölçümleri ve 

fayda teorisini dikkate alarak, verilen alternatiflerden en iyi olanı seçmek 

için kullanılan ÇKKV tekniklerinden biri olarak ifade etmektedirler. 

Yöntemin temel mantığı, optimal alternatifle karşılaştırılan herhangi bir 

alternatife ait normalize edilmiş kriter değerleri ile ağırlıklandırılmış kriter 

değerlerinin çarpımlarının toplamının, optimal alternatifin normalize 

edilmiş kriter değerleri ile optimal alternatifin ağırlıklandırılmış kriter 

değerlerinin çarpımlarının toplamına yani optimallik derecesine 

oranlanmasıdır (Turskis ve Zavadskas, 2010a: 600).   

ARAS yönteminde takip edilen yol, Zavadskas vd. (2010), Zavadskas 

ve Turskis (2010), Stanujkic (2015), Stanujkic vd. (2017)’ye benzer bir 

şekilde, aşağıda mertebe mertebe gösterilmiştir.  “u” alternatifleri, “k” 

kriterleri temsil etmek üzere; u = 1, 2, …, t ve k = 1, 2,…, r’dir.  

1.Mertebe: Eşitlik (1)’de “D” harfi ile temsil edilen ve “t x r” boyutunda 

olan başlangıç karar matrisinin oluşturulması. 

𝐷 = [
𝑑11 ⋯ 𝑑1𝑟
⋮ ⋱ ⋮
𝑑𝑡1 ⋯ 𝑑𝑡𝑟

]            𝑢 = 1, 2, … , 𝑡 𝑣𝑒 𝑘 = 1, 2, … , 𝑟             (6)  

2.Mertebe: Her bir kriterin optimal değerinin; yani “𝑑0𝑟”nin; eğer kriter 

faydayı temsil ediyorsa Eşitlik (7), maliyeti temsil ediyorsa Eşitlik (8) 

kullanılarak belirlenmesi. 

𝑑0𝑟 = 𝑚𝑎𝑘𝑠⏟  
𝑢

𝑑𝑢𝑘                                                                                             (7) 

𝑑0𝑟 = 𝑚𝑖𝑛⏟
𝑢

𝑑𝑢𝑘                                                                                               (8) 

3.Mertebe: Her bir kriterin optimal değerinin yer aldığı satırın, daha 

önce Eşitlik (6) ile gösterilen “D” başlangıç matrisine eklenmesi. 

𝐷 = [
𝑑01 ⋯ 𝑑0𝑟
⋮ ⋱ ⋮
𝑑𝑡1 ⋯ 𝑑𝑡𝑟

]            𝑢 = 0, 1, 2, … , 𝑡 𝑣𝑒 𝑘 = 1, 2, … , 𝑟             (9) 

4.Mertebe: Eğer kriter bir faydayı temsil ediyorsa Eşitlik (10); eğer bir 

maliyeti temsil ediyorsa Eşitlik (11) ile gösterilen formül kullanılarak 
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normalize edilmiş değerlerin hesaplanması ve Eşitlik (12) ile gösterilen 

normalize edilmiş karar matrisinin tesis edilmesi. 

𝑑𝑢𝑘 =
𝑑𝑢𝑘

∑ 𝑑𝑢𝑘
𝑡
𝑢=0

                                                                                            (10) 

𝑑𝑢𝑘 =
1/𝑑𝑢𝑘

∑ 1/𝑑𝑢𝑘
𝑡
𝑢=0

                                                                                       (11) 

𝐷 = [
𝑑01 ⋯ 𝑑0𝑟
⋮ ⋱ ⋮

𝑑𝑡1 ⋯ 𝑑𝑡𝑟

]            𝑢 = 0, 1, 2, … , 𝑡 𝑣𝑒 𝑘 = 1, 2, … , 𝑟             (12) 

5.Mertebe: Eşitlik (13) ile gösterilen formül yardımıyla ağırlıklı 

normalize edilmiş değerlerin hesaplanması ve Eşitlik (14) ile gösterilen ve 

“H” ile temsil edilen ağırlıklı normalize edilmiş karar matrisinin 

oluşturulması. Burada “𝑣𝑘”, k’inci kriterin ağırlığını göstermektedir. 

ℎ𝑢𝑘 = 𝑑𝑢𝑘(. )𝑣𝑘        𝑢 = 1, 2, … , 𝑡                                                              (13) 

𝐻 = [
ℎ01 ⋯ ℎ0𝑟
⋮ ⋱ ⋮
ℎ𝑡1 ⋯ ℎ𝑡𝑟

]            𝑢 = 0, 1, 2, … , 𝑡 𝑣𝑒 𝑘 = 1, 2, … , 𝑟             (14) 

6.Mertebe: Eşitlik (15) ile gösterilen formül kullanılarak her bir 

alternatife ait “𝑍𝑢” optimal değerinin hesaplanması. 

𝑍𝑢 =∑ℎ𝑢𝑘

𝑟

𝑘=1

                      (𝑢 = 1, 2, … , 𝑡)                                              (15) 

7.Mertebe: Eşitlik (16) ile gösterilen formül yardımıyla her bir 

alternatife ilişkin fayda değerinin hesaplanması ve fayda değerlerine göre 

sıralama yapılması.  

𝐹𝑢 =
𝑍𝑢
𝑍0
                    (𝑢 = 1, 2, … , 𝑡)                                                         (16) 

4.5. Makroekonomik Göstergelerin Ağırlıklarının AHS 

Kullanılarak Belirlenmesi 

Analitik Hiyerarşi Süreci yönteminin anlatıldığı kısımda değinildiği 

üzere, AHS’nin temelinde kriterlerin ikili olarak karşılaştırması yer 

almaktadır. İkili karşılaştırma matrisleri, karar vericilerin ya da ele alınan 

konu hakkında uzman olan kişilerin görüşlerinden yola çıkarak 

oluşturulmaktadır. Bu bağlamda, analiz kapsamında ilk olarak AHS 

formları hazırlanmış ve alanlarında uzman akademisyenlere gönderilerek 

ikili karşılaştırma matrisleri tesis edilmiştir. Uzmanların bireysel 

yargılarından yola çıkarak grup yargısına ulaşılabilmesi için geometrik 
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ortalama kullanılmıştır. Bu çerçevede oluşturulan ve grup yargısını 

yansıtan ikili karşılaştırma matrisi Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. İkili Karşılaştırma Matrisi 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 

V1 1.00 0.20 0.20 0.33 0.20 0.25 0.33 0.25 0.25 

V2 5.00 1.00 0.50 0.50 0.20 0.25 0.50 0.50 1.00 

V3 5.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.25 0.50 0.50 1.00 

V4 3.00 2.00 2.00 1.00 0.20 0.50 1.00 1.00 0.50 

V5 5.00 5.00 5.00 5.00 1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 

V6 4.00 4.00 4.00 2.00 0.33 1.00 2.00 1.00 1.00 

V7 3.00 2.00 2.00 1.00 0.25 0.50 1.00 1.00 1.00 

V8 4.00 2.00 2.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 3.00 

V9 4.00 1.00 1.00 2.00 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 

 

Tablo 5’de gösterilen ikili karşılaştırma matrisinden hareketle hesaplanan 

kriter ağırlıkları, karşılaştırma matrisine ilişkin λmaks, CI, RI ve CR indeks 

değerleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. Kriter Ağırlıkları ve Matrisin λmaks, CI, RI ve CR Değerleri 

 Kriterler 

Kodu 
Kriter Adı (birim) 

Kriter 

Ağırlığı 

Önem 

Sırası 

C
I=

0
,8

1
8

1
; 

R
I=

1
,4

5
; 

C
R

=
0

,0
6

<
0

,1
 

V1 GSYH (milyon $) 0.03 7 

V2 SAGP’ye göre kişi başına düşen GSYH (bin $) 0.06 6 

V3 Kişi Başına Düşen GSYH (bin $) 0.07 5 

V4 İhracat/İthalat (%) 0.09 4 

V5 İşsizlik Oranı (%) 0.29 1 

V6 TÜFE (%) 0.15 2 

V7 Gayrisafi sermaye oluşumu/GSYH (%) 0.09 4 

V8 Gayrisafi sabit sermaye oluşumu/GSYH (%) 0.13 3 

V9 Gayrisafi yurtiçi tasarruf/GSYH (%) 0.09 4 

 

Tablo 6’da yer verilen bulgulara göre, analizde kullanılan 

göstergelerden işsizlik oranı 0,29’luk ağırlık puanıyla, diğer göstergelere 

göre en yüksek ağırlığa sahip olup, makroekonomik performans üzerinde 

en etkili gösterge olarak belirlenmiştir. İşsizlik oranını sırasıyla; 0,15; 0,13; 

0,09; 0,09; 0,09; 0,07; 0,06 ve 0,03’lük ağırlıklarla TÜFE, gayrisafi sabit 

sermaye oluşumu/GSYH oranı, ihracat/İthalat oranı, gayrisafi sermaye 

oluşumu/GSYH oranı, gayrisafi yurtiçi tasarruf/GSYH oranı, kişi başına 
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düşen GSYH, SAGP’ye göre kişi başına düşen GSYH ve son olarak GSYH 

takip etmektedir. Kriterlere ilişkin oluşturulan ikili karşılaştırma matrisinin 

Tutarlılık Oranı yani, CR değeri 0,06 olarak hesaplanmış olup; bu da elde 

edilen sonuçların tutarlı olduğunu göstermektedir. 

Ağırlıkların belirlenmesinden sonra, bu ağırlıklar makroekonomik 

performansların karşılaştırılması için ARAS yönteminde kullanılmıştır. 

Takip eden bölüm bu amaç doğrultusunda tesis edilmiştir. 

4.6. Makroekonomik Performansların ARAS Yöntemi 

Kullanılarak Karşılaştırılması 

Bu bölümde, analize konu olan 36 OECD üyesi ülkenin 

makroekonomik performansları; işsizlik oranı, TÜFE, gayrisafi sabit 

sermaye oluşumu/GSYH oranı, ihracat/İthalat oranı, gayrisafi sermaye 

oluşumu/GSYH oranı, gayrisafi yurtiçi tasarruf/GSYH oranı, kişi başına 

düşen GSYH, SAGP’ye göre kişi başına düşen GSYH ve GSYH 

göstergeleri dikkate alınarak AHS ve ARAS yöntemlerinin bir arada 

kullanıldığı bir yaklaşımla karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, “u” 

alternatifleri ve “k” kriterleri temsil etmek üzere; u=1,2,…..36 ve 

k=1,2…,9’dur. Tüm çok kriterli karar verme tekniklerinde olduğu gibi 

ARAS yönteminin ilk aşaması da başlangıç karar matrisinin 

oluşturulmasıdır. Bu çerçevede, 2005-2016 dönemindeki her yıl için 36 

OECD üyesi ülkenin belirlenmiş makroekonomik göstergelere göre 

verileri temin edilmiş ve her yıl için, Eşitlik (6) ile gösterilen başlangıç 

karar matrisleri elde edilmiştir. Söz konusu matrislerin boyut olarak çok 

büyük olması ve analiz döneminin geniş bir aralığı kapsaması nedeniyle 

matrisler gösterilememiştir. Başlangıç karar matrislerinin oluşturulmasını 

takiben her bir kriter için optimal değerler Eşitlik (7) ve (8) yardımıyla 

belirlenmiş ve Eşitlik (9) ile gösterilen optimal değerlerin eklendiği karar 

matrisi tesis edilmiştir. Ardından Eşitlik (10) ve (11) kullanılarak 

normalize edilmiş değerler hesaplanmış ve Eşitlik (12) ile gösterilen 

normalize edilmiş karar matrisi oluşturulmuştur. Bu aşamayı takiben, 

Eşitlik (13) gereği AHS’den elde edilen kriter ağırlıkları ile normalize 

edilmiş değerler çarpılarak ağırlıklı normalize edilmiş değerler 

hesaplanarak Eşitlik (14) ile temsil edilen ağırlıklı normalize edilmiş karar 

matrisi oluşturulmuştur. Ardından Eşitlik (15) yardımıyla her bir 

alternatife ilişkin optimal değerler hesaplanmış ve bu değerler, Eşitlik (16) 

ile gösterilen alternatiflerin fayda değerlerinin hesaplanması için bir 

sonraki aşamada kullanılmıştır. Tüm işlemler Microsoft Office Excel’de 

analiz dönemi kapsamındaki her yıl için gerçekleştirilmiş; fakat, aşağıda 

sadece alternatiflerin optimal değerlerini gösteren Tablo 7, 8, 9, 10’a ve 

Şekil 1 ve Şekil 2’ye yer verilebilmiştir.  
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Tablo 7: 1’inci ve 18’inci Sıradaki Ülkelerin 2005-2010 Yılları Arasındaki Optimal Değerleri 

 Ülkelerin Yıllar İtibariyle Optimal Değerleri 

Yıl 2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Opt.Değ. 0,0563 0,0545 0,0569 0,0534 0,0534 0,0521 

Sıra Ülke Opt.Değ. Ülke Opt.Değ. Ülke Opt.Değ. Ülke Opt.Değ. Ülke Opt.Değ. Ülke Opt.Değ. 

1 A.B.D 0.0335 A.B.D 0.0337 A.B.D 0.0326 A.B.D 0.0312 A.B.D 0.0304 A.B.D 0.0303 

2 İzlanda 0.0376 Norveç 0.0369 Norveç 0.0396 Norveç 0.0398 Norveç 0.0417 Norveç 0.0400 

3 Lüksemburg 0.0354 İzlanda 0.0345 İzlanda 0.0361 Hollanda 0.0336 Lüksemburg 0.0358 Lüksemburg 0.0379 

4 Norveç 0.0347 Lüksemburg 0.0342 Lüksemburg 0.0345 İsviçre 0.0333 Hollanda 0.0350 Kore 0.0346 

5  İrlanda 0.0328 Kore 0.0322 İsviçre 0.0319 Lüksemburg 0.0330 İsviçre 0.0347 İsviçre 0.0332 

6 Kore 0.0321 İsviçre 0.0321 Kore 0.0315 Kore 0.0323 Kore 0.0345 Japonya 0.0322 

7 İsviçre 0.0317  İrlanda 0.0319 Hollanda 0.0311 İzlanda 0.0322 Japonya 0.0319 Hollanda 0.0317 

8 Japonya 0.0313 Japonya 0.0313 Japonya 0.0308 Danimarka 0.0312 Avustralya 0.0300 Avustralya 0.0309 

9 Zellanda 0.0300 Danimarka 0.0306  İrlanda 0.0302 Japonya 0.0310  Avusturya 0.0291  Avusturya 0.0304 

10 Avustralya 0.0295 Hollanda 0.0301 Danimarka 0.0296 Avustralya 0.0296 Danimarka 0.0287 Polonya 0.0299 

11 Danimarka 0.0291 Avustralya 0.0292 Avustralya 0.0289  Avusturya 0.0284 Zellanda 0.0271 Danimarka 0.0271 

12 Hollanda 0.0288 Zellanda 0.0290 Zellanda 0.0284  İrlanda 0.0283 Slovenya 0.0271 Zellanda 0.0269 

13 Meksika 0.0282 Meksika 0.0272 Estonya 0.0271 Zellanda 0.0277  İrlanda 0.0269 Almanya 0.0267 

14  Avusturya 0.0269  Avusturya 0.0270  Avusturya 0.0266 Çek Cumh. 0.0274 Çek Cumh. 0.0265  İrlanda 0.0265 

15 Kanada 0.0261 Estonya 0.0263 Slovenya 0.0257 Slovenya 0.0269 Kanada 0.0260 Kanada 0.0264 

16  İngiltere 0.0261 Kanada 0.0261 Kanada 0.0256 Kanada 0.0259  İsveç 0.0260 Çek Cumh. 0.0260 

17  İsveç 0.0252  İsveç 0.0254 Meksika 0.0256 Estonya 0.0259 İzlanda 0.0259  İsveç 0.0259 

18 Slovenya 0.0249 Slovenya 0.0251 Çek Cumh. 0.0255  İsveç 0.0257 Almanya 0.0257 Finlandiya 0.0256 
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Tablo 8: 19’uncu ve 36’ıncı Sıradaki Ülkelerin 2005-2010 Yılları Arasındaki Optimal Değerleri 

 Ülkelerin Yıllar İtibariyle Optimal Değerleri 

Yıl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Opt.Değ

. 0,0563 0,0545 0,0569 0,0534 0,0534 0,0521 

Sıra 
Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. 

19 Estonya 0.0248  İngiltere 0.0245  İsveç 0.0255 Meksika 0.0253 Finlandiya 0.0255 İzlanda 0.0256 

20 Finlandiya 0.0243 Finlandiya 0.0244 Finlandiya 0.0244 Finlandiya 0.0251 Belçika 0.0255 Slovenya 0.0255 

21 
  İspanya 0.0242 

Çek 

Cumh. 0.0244 İtalya 0.0241 Belçika 0.0243 Meksika 0.0250 Belçika 0.0254 

22 
Çek 

Cumh. 0.0242   İspanya 0.0242 Litvanya 0.0239 Fransa 0.0242 İtalya 0.0249 Meksika 0.0253 

23 Belçika 0.0240 İtalya 0.0242   İspanya 0.0238 Almanya 0.0239 Fransa 0.0249 Fransa 0.0250 

24 Fransa 0.0239 Letonya 0.0238  İngiltere 0.0237 İtalya 0.0238  İngiltere 0.0237 İtalya 0.0246 

25 İtalya 0.0238 Belçika 0.0237 Letonya 0.0237  İngiltere 0.0235 Şili 0.0229 Şili 0.0240 

26 Şili 0.0233 Fransa 0.0236 Belçika 0.0237   İspanya 0.0227 Estonya 0.0227  İngiltere 0.0235 

27 Macaristan 0.0230 Şili 0.0231 Fransa 0.0235 Şili 0.0224   İspanya 0.0224  İsrail 0.0222 

28 Almanya 0.0226 Almanya 0.0227 Almanya 0.0229 Letonya 0.0221 Macaristan 0.0216   İspanya 0.0221 
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29 Letonya 0.0224 Litvanya 0.0225 Şili 0.0227 Litvanya 0.0216  İsrail 0.0214 Estonya 0.0220 

30 Türkiye 0.0217 Macaristan 0.0222 Macaristan 0.0214 Macaristan 0.0213 Slovak 0.0214 Türkiye 0.0214 

31 Portekiz 0.0211 Türkiye 0.0220 Türkiye 0.0211 Slovak 0.0210 Portekiz 0.0209 Macaristan 0.0210 

32 Litvanya 0.0207 Portekiz 0.0206 Slovak 0.0202  İsrail 0.0209 Polonya 0.0208 Slovak 0.0208 

33 
Slovak 0.0197 Slovak 0.0200  İsrail 0.0198 Türkiye 0.0207 

Yunanista

n  0.0207 Portekiz 0.0204 

34 
Yunanista

n  0.0197 

Yunanista

n  0.0198 Portekiz 0.0198 Portekiz 0.0203 Türkiye 0.0207 Letonya 0.0199 

35 
 İsrail 0.0197  İsrail 0.0196 

Yunanista

n  0.0196 

Yunanista

n  0.0202 Letonya 0.0200 

Yunanista

n  0.0194 

36 Polonya 0.0167 Polonya 0.0173 Polonya 0.0182 Polonya 0.0198 Litvanya 0.0186 Litvanya 0.0178 
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Tablo 9: 1’inci ve 18’inci Sıradaki Ülkelerin 2011-2016 Yılları Arasındaki Optimal Değerleri 

 Ülkelerin Yıllar İtibariyle Optimal Değerleri 

Yıl 2011 2012 2013 2014  2015  2016 

Opt.De

ğ. 0,0537 0,0536 0,0536 0,0523 0,0525 0,0537 

Sıra 
Ülke 

Opt.De

ğ. Ülke 

Opt.De

ğ. Ülke 

Opt.De

ğ. Ülke 

Opt.De

ğ. Ülke 

Opt.De

ğ. Ülke 

Opt.De

ğ. 

1 A.B.D 0.0306 A.B.D 0.0312 A.B.D 0.0318 A.B.D 0.0331 A.B.D 0.0339 A.B.D 0.0338 

2 Norveç 0.0414 Norveç 0.0419 Norveç 0.0403 Norveç 0.0399 Japonya 0.0366 Japonya 0.0363 

3 
Lüksembur

g 0.0364 Kore 0.0366 Kore 0.0371 Kore 0.0350 Norveç 0.0360 Norveç 0.0341 

4 
Kore 0.0357 

Lüksembur

g 0.0359 Japonya 0.0351 

Lüksembur

g 0.0345 Kore 0.0335 İzlanda 0.0335 

5 
İsviçre 0.0342 İsviçre 0.0341 

Lüksembur

g 0.0345 İsviçre 0.0332 

Lüksembur

g 0.0328 

Lüksembur

g 0.0326 

6 Japonya 0.0335 Japonya 0.0341 İsviçre 0.0335 Japonya 0.0325 İsviçre 0.0326 Kore 0.0322 

7 Avustralya 0.0310 Avustralya 0.0307 Avustralya 0.0299 Almanya 0.0296 İzlanda 0.0306 İsviçre 0.0316 

8  Avusturya 0.0309  Avusturya 0.0301 Almanya 0.0292 Avustralya 0.0291 Almanya 0.0297 Çek Cumh. 0.0302 

9 Hollanda 0.0303 Almanya 0.0289  Avusturya 0.0291 İzlanda 0.0290 Avustralya 0.0285 Almanya 0.0300 

10 Almanya 0.0282 Hollanda 0.0286 İzlanda 0.0282  Avusturya 0.0285 Çek Cumh. 0.0285  İrlanda 0.0286 

11 Zellanda 0.0270 Danimarka 0.0275 Danimarka 0.0275 Danimarka 0.0280  İrlanda 0.0280 Avustralya 0.0282 
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12 Danimarka 0.0269 İzlanda 0.0272 Zellanda 0.0273 Zellanda 0.0279 Danimarka 0.0279 Danimarka 0.0273 

13 Kanada 0.0268 Kanada 0.0271 Kanada 0.0273  İrlanda 0.0274  Avusturya 0.0277 Zellanda 0.0270 

14 Çek Cumh. 0.0266  İsveç 0.0264  İrlanda 0.0268 Kanada 0.0274 Zellanda 0.0273 Hollanda 0.0270 

15  İsveç 0.0265 Zellanda 0.0264 Hollanda 0.0268 Çek Cumh. 0.0273 Kanada 0.0268  Avusturya 0.0266 

16 Belçika 0.0263  İrlanda 0.0263  İsveç 0.0264 Hollanda 0.0265 Estonya 0.0268 Meksika 0.0264 

17  İrlanda 0.0263 Çek Cumh. 0.0263 Çek Cumh. 0.0263  İsveç 0.0265 Hollanda 0.0266  İsveç 0.0263 

18 Finlandiya 0.0261 Finlandiya 0.0261 Şili 0.0261 Estonya 0.0259  İsveç 0.0265 Kanada 0.0261 
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Tablo 10: 19’uncu ve 36’ıncı Sıradaki Ülkelerin 2011-2016 Yılları Arasındaki Optimal Değerleri 

 Ülkelerin Yıllar İtibariyle Optimal Değerleri 

Yıl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Opt.Değ

. 0,0537 0,0536 0,0536 0,0523 0,0525 0,0537 

Sıra 
Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. Ülke 

Opt.Değ

. 

19 İzlanda 0.0260 Meksika 0.0259 Meksika 0.0257 Meksika 0.0258 Meksika 0.0261  İngiltere 0.0260 

20 Meksika 0.0254 Belçika 0.0259 Finlandiya 0.0257 Şili 0.0253  İngiltere 0.0258 Estonya 0.0255 

21 Fransa 0.0250 Şili 0.0255 Belçika 0.0251 Finlandiya 0.0253  İsrail 0.0254  İsrail 0.0255 

22 Slovenya 0.0246 Fransa 0.0246 Estonya 0.0248  İngiltere 0.0251 Şili 0.0248 Macaristan 0.0251 

23 İtalya 0.0246 Slovenya 0.0241  İsrail 0.0245 Belçika 0.0250 Belçika 0.0246 Belçika 0.0246 

24 Şili 0.0241 Estonya 0.0240 Fransa 0.0243  İsrail 0.0249 Finlandiya 0.0244 Finlandiya 0.0243 

25  İsrail 0.0233  İsrail 0.0237  İngiltere 0.0238 Fransa 0.0241 Fransa 0.0237 Şili 0.0239 

26  İngiltere 0.0232  İngiltere 0.0233   İspanya 0.0235 Slovenya 0.0235 Slovenya 0.0236 Slovenya 0.0238 

27 Estonya 0.0231 İtalya 0.0231 Slovenya 0.0233 Macaristan 0.0230 Macaristan 0.0234 Fransa 0.0235 

28 Türkiye 0.0223 Türkiye 0.0225 İtalya 0.0225 İtalya 0.0223 İtalya 0.0223 İtalya 0.0220 

29   İspanya 0.0219   İspanya 0.0215 Türkiye 0.0218 Letonya 0.0221 Letonya 0.0222 Letonya 0.0220 

30 Macaristan 0.0210 Macaristan 0.0209 Letonya 0.0217   İspanya 0.0216   İspanya 0.0217 Polonya 0.0218 
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31 Slovak 0.0209 Slovak 0.0208 Macaristan 0.0213 Slovak 0.0210 Slovak 0.0213   İspanya 0.0218 

32 Letonya 0.0204 Letonya 0.0207 Slovak 0.0207 Türkiye 0.0208 Polonya 0.0209 Slovak 0.0218 

33 Polonya 0.0198 Polonya 0.0195 Polonya 0.0194 Polonya 0.0202 Litvanya 0.0203 Litvanya 0.0207 

34 Portekiz 0.0195 Litvanya 0.0187 Litvanya 0.0193 Litvanya 0.0198 Türkiye 0.0201 Portekiz 0.0195 

35 Litvanya 0.0182 Portekiz 0.0187 Portekiz 0.0186 Portekiz 0.0192 Portekiz 0.0194 Türkiye 0.0192 

36 
Yunanista

n  0.0181 

Yunanista

n  0.0173 

Yunanista

n  0.0172 

Yunanista

n  0.0173 

Yunanista

n  0.0174 

Yunanista

n  0.0174 
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Tablo 7, 8, 9 ve 10’da yer verilen bulgulara göre; analiz döneminin her 

yılında ABD ilk sırada yer almaktadır. Yine bu tablolara göre; 2006-2014 

döneminde Norveç 2. sırada yer alırken; 2005-2008 döneminde Polonya 

son sırada yer almıştır. Diğer OECD ülkelerinin yıllar itibariyle 

sergiledikleri makroekonomik performansları ise analiz sonuçları 

çerçevesinde aşağıda özetlenmiştir.  

2005 yılında; İzlanda 2. sırada, Lüksemburg 3. sırada ve Norveç 4. 

sırada yer almıştır. 2005’de 34. sırada Yunanistan ve 35. sırada İsrail yer 

almıştır. Türkiye, 2005 yılında sergilediği makroekonomik performans 

açısından diğer OECD ülkeleri arasında 30. sırada yer almıştır.    

2006 ve 2007 yılında; 3. ve 4. sırada yer alan ülkeler sırasıyla; İzlanda 

ve Lüksemburg olmuştur. 2006’da Yunanistan 34. sırada, İsrail 35. sırada 

yer almıştır. 2007’de 34. sırada Portekiz, 35. Sırada Yunanistan yer 

almıştır. 2006 ve 2007’de Polonya, 2005’de olduğu gibi son sırada yer 

almıştır. Türkiye ise 2006 ve 2007 yıllarında 2005’e göre bir basamak 

gerileyerek 31. sıraya düşmüştür.  

Küresel krizin yaşandığı 2008 yılında Hollanda 3. ve İsviçre 4. sırada 

yer alırken 2007’de olduğu gibi 34. sırada Portekiz, 35. sırada Yunanistan 

yer almıştır. Türkiye 2008’de 2007’ye göre iki basamak gerileyerek 33. 

sırada yer almıştır.  

Küresel krizin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere etkilerinin 2008’e 

göre daha fazla hissedildiği 2009’da Lüksemburg 3. sırada ve Hollanda 4. 

sırada yer almıştır. Söz konusu yılda, Letonya 35. sıraya ve Litvanya son 

sıraya düşmüştür. Türkiye ekonomisi ise sergilediği makroekonomik 

performans açısından 2009’da 2008’e göre bir basamak daha düşerek 34. 

sıraya yerleşmiştir. 

2010 yılında da 2009’da olduğu gibi Lüksemburg 3. sırasını korumuş, 

4. sıraya ise Kore Cumhuriyeti yerleşmiştir. Yunanistan yaşadığı borç 

krizinin etkisiyle 35. sıraya düşmüş Litvanya da bir önceki yılda olduğu 

gibi son sırada yer almıştır. Türkiye ise küresel krizin olumsuz etkilerini 

hafifletmek için uyguladığı genişletici maliye/para politikasının ekonomiyi 

olumlu etkilemesi nedeniyle 2005 yılında olduğu gibi 30. sıraya 

yükselmiştir. 

2011’de Lüksemburg 3. sırada, Kore Cumhuriyeti 4. sırada yer alırken 

2012’de Kore Cumhuriyeti 3. sırada, Lüksemburg 4. Sırada yer almıştır. 

2011 ve 2012’de Yunanistan, söz konusu ülkede yaşanan ekonomik krizin 

devam etmesi nedeniyle sıralamada son sırada yer almıştır. Türkiye’de 

2011 yılının sonlarından itibaren uygulanan yumuşak iniş politikasının, 

ülkenin ekonomik performansını düşürmesine rağmen Türkiye, 2010’a 

göre iki basamak yükselerek, 2011 ve 2012’de 28. sıraya yerleşmiştir.  
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2013-2014 yıllarında Kore, 2012’de olduğu gibi 3. sırada, Litvanya ve 

Yunanistan ise sırasıyla 35. ve 36. sıralarda yer almıştır. Ancak Türkiye, 

2013’de yüksek büyüme performansına rağmen 2012’ye göre bir basamak 

gerilemiş ve 29. sırada yer almıştır. Türkiye, 2014’de de uygulanan sıkı 

para politikasının etkisiyle düşen makroekonomik performansı nedeniyle 

3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşmiştir. 

2015 ve 2016 yıllarına gelindiğinde, Japonya 2. sıraya yerleşirken 

Norveç 3. sıraya gerilemiştir. Türkiye, 2015 yılında 2014’e göre iki 

basamak daha düşüş göstererek 34. sırada, Portekiz 35. sırada yer almıştır. 

2016’da da Türkiye’de yaşanan bir dizi jeopolitik gerginliklerin Türkiye 

ekonomisini olumsuz etkilemesi nedeniyle Türkiye sıralamada bir 

basamak daha düşüş göstermiş ve 35. sırada yer almıştır. Yunanistan ise 

diğer yıllarda olduğu gibi 2015 ve 2016’da son sıradaki yerini korumuştur. 
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Şekil 2: A.B.D ile İsviçre Arasındaki Ülkelerin Makroekonomik Performanslarının Optimal Değerlere Göre Seyri (2005-2016) 
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Şekil 2: İtalya ile Yunanistan Arasındaki Ülkelerin Makroekonomik Performanslarının Optimal Değerlere Göre Seyri (2005-

2016) 
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Şekil 1, inceleme döneminde OECD ülkelerinin makroekonomik 

performanslarının optimal değerlere göre seyrini göstermektedir. Bu 

bağlamda, ABD’nin makroekonomik performansının 2005-2006 yıllarında 

yüksek iken küresel krizin etkisiyle 2007-2010 döneminde ekonomik 

performansında düşüş, 2011-2015 döneminde ekonomik performansının 

tekrar yükselişe geçtiği, 2016’da ise ekonomik performansının çok küçük 

bir ivme kaybettiği görülmektedir. 2005-2016 döneminde Almanya’nın 

ekonomik performansı sürekli yükselmiş, 2006’da 2005’e göre ekonomik 

performansı az bir ivme kaybeden Avustralya’nın ekonomik performansı, 

küresel krize rağmen 2007-2011 döneminde yükselişe geçmiş ve fakat 

2012-2016 döneminde tekrar düşüş eğilimi sergilemiştir. 2007’de 2005 ve 

2006 yıllarına göre düşüş gösteren Avusturya’nın ekonomik performansı, 

2007-2011 döneminde yükselişe geçmiş ardından tekrar düşüş 

göstermiştir. 2006-2009 döneminde Belçika’nın ekonomik performansı 

yükselme eğiliminde iken 2010 döneminde düşüş göstermiş 2011’de tekrar 

yükselmiş ve 2012-2015 döneminde tekrar düşüş eğilimi sergilemiştir. Çek 

Cumhuriyeti’nin ekonomik performansı, 2005-2008 döneminde yükselme 

eğiliminde iken küresel krizin etkisiyle 2009-2010 döneminde düşme 

eğilimi sergilemiş, izleyen yıllarda yükselme eğilimi göstermiştir. 

2005 ve 2006 yıllarında yükselme eğilimi gösteren Danimarka’nın 

ekonomik performansı; 2007, 2009-2011 döneminde düşüş sergilerken 

2012-2015 döneminde tekrar yükselişe geçmiş ve fakat 2016’da tekrar 

düşmüştür. Estonya’nın ekonomik performansı; 2005-2007 döneminde 

yükselme eğiliminde iken 2008-2010 döneminde düşme eğilimi 

sergilemiş, 2011-2015 döneminde tekrar yükselişe geçmesine rağmen 

2016’da düşmüştür. 2005-2012 döneminde yükselme eğilimi sergileyen 

Finlandiya’nın ekonomik performansı, 2013-2016 döneminde düşme 

eğilimi göstermiştir. 2006’da 2005’e göre düşen Fransa’nın ekonomik 

performansı, 2007-2012 döneminde yükselme eğilimi gösterirken 2013-

2016 döneminde tekrar düşme eğilimi sergilemiştir. Hollanda’nın 

ekonomik performansı, 2005-2009 döneminde yükselme eğiliminde iken 

2010-2014 döneminde düşüş göstermiş, 2015-2016 döneminde de tekrar 

yükselme eğilimi göstermiştir. İngiltere’nin ekonomik performansı, 2005-

2008 ve 2010-2011 döneminde düşme eğilimi sergilerken 2012-2016 

döneminde yükselme eğilimi sergilemiştir. 2005-2011 döneminde düşüş 

gösteren İrlanda’nın ekonomik performansı 2013-2016 döneminde 

yükselme eğilimi göstermiştir. İspanya’nın ekonomik performansı, 2006-

2012 döneminde düşerken 2013’de yükselmiş, 2014’de tekrar düşmüş, 

2015-2016 döneminde de tekrar yükselmiştir. İsrail’in ekonomik 

performansı, 2005-2016 döneminde sürekli yükselme eğilimi sergilemiştir. 

2005-2010 döneminde yükselme eğilimi sergileyen İsveç’in ekonomik 

performansı, 2012’de düşmüş, 2013-2015 döneminde tekrar yükselme 

eğilime girmiş ve fakat 2016’da tekrar düşme eğilimi göstermiştir. 2005-
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2006 döneminde yükselme eğiliminde olan İsviçre’nin makroekonomik 

performansı, 2007’de düşüş, 2008-2009 döneminde yükseliş, 2010’da 

düşüş, 2011’de yükseliş ve 2012-2016 döneminde tekrar yükseliş eğilimi 

sergilemiştir.  

İtalya’nın ekonomik performansı; 2005-2006 döneminde yükselme, 

2007-2008 döneminde düşüş, 2009’da yükselme ve fakat 2010-2016 

döneminde tekrar düşüş eğilime girdiği gözlemlenmiştir. 2006’da 2005’e 

göre düşüş gösteren İzlanda’nın ekonomik performansı, 2007’de 

yükselmiş, ardından 2008-2010 döneminde düşüşe geçmiş, 2011-2016 

döneminde de yükselmiştir. 2006’da 2005’e göre aynı seviyede olan 

Japonya’nın ekonomik performansı, 2007’de düşüş, 2008-2013 

döneminde yükseliş, 2014’de düşüş, 2015’de yükseliş ve 2016’da da tekrar 

düşüş eğilimi göstermiştir.  2006’da yükselme eğilimi sergileyen 

Kanada’nın ekonomik performansı, 2007’de düşüş, 2008-2014 döneminde 

yükseliş ve 2015-2016 döneminde düşüş eğilimi sergilemiştir. 2006’da 

2005’e göre yükselen Kore’nin ekonomik performansı, 2007’de düşüş, 

2008-2013 döneminde yükselme eğilimi göstermesine rağmen 2014-2016 

döneminde tekrar düşüş eğilimi göstermiştir. 2006’da yükselen 

Letonya’nın ekonomik performansı, 2007-2010 döneminde düşmüş, 2011-

2015 döneminde yükselmiş ve fakat 2016’da tekrar düşmüştür. 

Litvanya’nın ekonomik performansı; 2005-2007 döneminde yükselme 

eğiliminde iken 2008-2010 döneminde düşüş eğilimine girmiş, ancak 

2011-2016 döneminde tekrar yükselme eğilimi göstermiştir. 2006’da 

2005’e göre düşüş gösteren Lüksemburg’un performansında, 2007’de 

yükseliş, 2008’de düşüş, 2009-2010 döneminde yükseliş ve fakat 2011-

2016 döneminde düşüş eğilimi görülmüştür. 

2005-2008 döneminde yükselme eğilimi sergileyen Macaristan’ın 

ekonomik performansı, 2009’da yükselme, 2010-2011 döneminde düşme, 

2013-2016 döneminde tekrar yükselme eğilimi sergilemiştir. 2005-2009 

döneminde düşüş eğilimi sergileyen Meksika’nın ekonomik performansı, 

2010-2012 döneminde yükselme, 2013’de düşme, 2014-2016 döneminde 

tekrar yükselme eğilimine girmiştir. 2005-2009 döneminde yükselme 

eğilimi gösteren Norveç’in ekonomik performansı, 2010’da düşmüş, 2011-

2012 döneminde yükselmesine rağmen 2013-2016 döneminde tekrar 

düşüşe geçtiği gözlenmiştir. Polonya’nın ekonomik performansı; 2005-

2010 döneminde yükselme eğiliminde iken 2011-2013 döneminde düşüş 

eğilimi göstermiş ve fakat 2014-2016 döneminde tekrar yükselme eğilimi 

göstermiştir. 2005-2007 döneminde düşüş sergileyen Portekiz’in 

ekonomik performansı; 2008-2009 döneminde yükselişe, 2010-2013 

döneminde düşüşe ve 2014-2016 döneminde tekrar yükselişe geçmiştir. 

Slovak Cumhuriyeti’nin ekonomik performansı; 2005-2009 döneminde 

yükseliş, 2010’da düşüş, 2011’de yükseliş, 2012-2013 döneminde düşüş 

ve 2014-2016 döneminde tekrar yükseliş eğilimi sergilemiştir.  
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2005-2009 döneminde yükselme eğilimi sergileyen Slovenya’nın 

ekonomik performansı; 2010-2013 döneminde düşme eğilimi 

sergilemesine rağmen 2014-2016 döneminde yükselme eğilimine 

geçmiştir. Şili’nin ekonomik performansı; 2005-2008 döneminde 

yükselme eğiliminden 2009-2013 döneminde düşme eğilimi sergilemiş ve 

2014-2016 döneminde de tekrar yükselme eğilimi göstermiştir. 2005-2006 

döneminde yükselme eğilimi gösteren Türkiye’nin ekonomik performansı; 

2007-2008 döneminde düşüş, 2010-2012 döneminde yükselme, 2013-2016 

döneminde de tekrar düşüş eğilimi sergilemiştir.  Yeni Zelanda’nın 

ekonomik performansı; 2005-2010 döneminde düşmüş, 2011’de 

yükselmiş, 2012’de düşmüş, 2013-2014 döneminde yükselmiş ve 2015-

2016 döneminde tekrar düşmüştür.  2006’da 2005’e göre yükselen 

Yunanistan’ın ekonomik performansı, 2007’de düşmüş, 2008-2009 

döneminde yükselme, 2010-2013 döneminde düşme eğilimi gösterirken 

son yıllarda ise aynı kalmıştır. 

5. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmanın amacı, küresel kriz öncesi ve sonrası dönemde 

Türkiye’nin ve OECD’ye üye olan diğer 35 ülkenin makroekonomik 

performansını AHP ve ARAS yöntemleri ile analiz etmektir. Çalışmada, 

küresel kriz öncesi dönem olarak; 2005-2007 dönemi, kriz/kriz sonrası 

dönem olarak ise 2008-2016 dönemi ele alınmıştır. Bununla birlikte 

çalışmada; ülke/ülkelerin makroekonomik performanslarını 

değerlendirmede en fazla kullanılan ekonomik göstergelerden; GSYH, kişi 

başına düşen GSYH, satın alma gücü paritesine (SAGP) göre GSYH, 

ihracat/ithalat oranı, işsizlik oranı, enflasyonu temsilen tüketici fiyat 

endeksi (TÜFE), gayrisafi sermaye oluşumu/GSYH oranı, gayrisafi sabit 

sermaye oluşumu/GSYH oranı, yurtiçi tasarruflar/GSYH oranı 

göstergeleri alınmıştır. 

Çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlık değerleri, AHP yöntemiyle elde 

edilmiş ve elde edilen ağırlık değerleri, 2005-2016 döneminde OECD 

ülkelerinin makroekonomik performansını incelemek üzere ARAS 

yönteminde kullanılmıştır. ARAS yöntemi sonuçları; tüm yıllarda 

ABD’nin 1. sırada, 2005’de İzlanda’nın 2. sırada, 2006-2014 döneminde 

Norveç’in 2. sırada, 2015-2016 döneminde de 2. sıraya Japonya’nın 

yerleştiğini, Norveç’in de 3. sıraya gerilediğini göstermiştir. Bununla 

birlikte, kriz öncesi dönemde (2005-2008) Polonya’nın, krizin etkilerinin 

devam ettiği 2009-2010 döneminde Litvanya’nın, krizin etkilerinin 

azaldığı 2011-2016 döneminde de Yunanistan’ın son sırada olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre; diğer OECD ülkeleri arasında Türkiye, 

2005’de 30. sırada, 2006-2007 döneminde 31. sırada yer alırken 2008’de 

33. sıraya, 2009’da (kriz döneminde) 34. sıraya düşmüştür. Krizin 
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etkilerinin azaldığı dönemde Türkiye, 2010 ve 2011’de sırasıyla 30. sıraya 

ve 28. sıraya yükselmiştir. 2012’den sonra ise Türkiye’nin diğer OECD 

ülkeleri arasındaki sıralaması düşmüştür. Nitekim Türkiye, 2013’de 29. 

sıraya, 2014’de 32. sıraya, 2015’de 34. sıraya ve 2016’da 35. sıraya 

düşmüştür. Bununla birlikte, Türkiye’nin ekonomik performansının 

optimallik derecesine göre seyri sonuçlarında da; Türkiye’nin 2005-2006 

döneminde yükselme eğiliminde olan ekonomik performansında küresel 

krizin etkisiyle 2007-2008 yıllarında düşüş; 2010-2012 yılları arasında 

yükselme ve 2013-2016 yılları arasında da tekrar düşüş eğilimi sergilediği 

tespit edilmiştir.  

Özetle, Türkiye’nin diğer OECD ülkeleri arasında ekonomik 

performansının en yüksek olduğu yılların; 2011 ve 2012 yılları olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Zira Türkiye; söz konusu yıllarda diğer OECD 

ülkeleri arasında 28. sırada yer almıştır. Bu durum, 2011’de gerek 

hizmetler sektöründeki gerekse de sanayi sektöründeki üretim artışıyla 

yüksek bir büyüme oranının gerçekleşmesiyle açıklanabilmektedir.  

Türkiye’nin 2012’de sergilediği ekonomik performans ise 2011’den 

itibaren iç-dış talebi dengelemek amacıyla uygulanan yumuşak iniş 

politikasının, büyümeyi düşürmesine rağmen iç-dış talep dengelenmesine 

ve ihracatta ürün/pazar çeşitlendirilmesine bağlı olarak ihracatın ithalatı 

karşılama oranındaki artışın cari açığı düşürmesiyle açıklanabilmektedir. 

Ancak analiz sonuçları, Türkiye’nin son yıllarda diğer OECD ülkeleri 

arasında son sıralarda yer aldığını göstermiştir. Nitekim 2015’de büyüme 

oranı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yükselmiş, enflasyon oranı ve 

cari açık/GSYH oranı düşmesine rağmen işsizlik oranı yükselmiştir. Diğer 

bir ifadeyle, yüksek büyüme oranına rağmen işsizlik oranı kriz öncesi 

seviyesine düşmemiştir. Ayrıca, 2016’da Türkiye’de terör olaylarının 

artması, Rusya ile yaşanan siyasi sorunlar ve yaşanılan darbe girişimi 

makroekonomik göstergelerin olumsuz etkilenmesine neden olarak 

Türkiye’nin makroekonomik performansını düşürmüştür.  

Sonuçlar çerçevesinde, Türkiye’nin OECD’ye üye olan gelişmiş ülkeler 

seviyesine gelmesi için gerek sanayi gerekse de hizmetler sektöründe 

üretimini artırması gerekmektedir. Çünkü Türkiye’de, özellikle 2010 ve 

2011 yıllarında yüksek büyüme oranına rağmen işsizlik oranı yeteri kadar 

düşmemiştir. Bu durum, Türkiye’de büyümenin önemli bir kısmının iç 

talep kaynaklı olduğu ve dolayısıyla istihdam üzerinde çok fazla etkili 

olmayan bir büyüme olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, Türkiye’nin 

üretimi artırmak için istihdam yaratıcı üretken yatırım projelerini artırması 

önerilmektedir.   

Öte yandan Türkiye, hammadde, aramalı ve enerjide dışa bağımlılığı 

olan gelişmekte olan ülkelerden biridir. Türkiye söz konusu malları ithal 

etmek zorunda ve fakat ihracat gelirleri ithalat giderlerini 
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karşılamamaktadır. Bu nedenle, dış ticaret hesabı açık vermekte ve dış 

ticaret açığı da cari işlemler hesabının açık vermesine neden olmaktadır. 

Söz konusu durum, Türkiye’nin ivedilikle çözmesi gereken 

makroekonomik sorunlar arasında gelmektedir. Bu sorunun giderilmesi, 

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ileri teknolojik ürünler 

üretmesi ve bu ürünlerin ihracat içerisindeki payının artırılması ile 

mümkündür. Söz konusu ürünler üreterek, bu ürünlerin ihracat içerisindeki 

payının artırılması, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamalarına bağlıdır. 

Bununla birlikte, ileri teknolojik ürünler üretmek, beşeri sermaye ile 

gerçekleştirilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, yüksek vasıflı işgücü ile 

uzmanlaşma ve inovasyon sağlanmaktadır. Yüksek vasıflı işgücünün 

eğitime bağlı olduğu düşünüldüğünde de ülkede eğitim seviyesinin 

yükseltilmesi önem teşkil etmektedir.  

Bunlara ek olarak, Türkiye’de tasarruf-yatırım açığının (bkz. Tablo 1) 

olması cari işlemler hesabının açık vermesine neden olmaktadır. Bu 

nedenden ötürü, Türkiye’de kamu ve özel kesim tasarrufların artırılması 

önerilmektedir. Kamu tasarruflarının artırılmasına yönelik mali disiplinin 

sağlanması ve etkin bir vergi sisteminin uygulanması, özel kesimin 

tasarruflarını artırılmasına yönelik olarak ise tasarrufları teşvik edici 

politikaların uygulanması önerilmektedir. Ayrıca, finansal altyapı daha da 

sağlamlaştırılmalı, finansal sistem geliştirilmeli ve finansal araçların 

üretken yatırım projelerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Zira 

Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmesi, bütün bu 

önlemlerin/ekonomi politikaların uygulanması ile mümkündür.  
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Introduction 

In the prehistoric period, human beings began to replace the goods 

with other goods they needed. The challenges brought by the clearing 

system were solved by the discovery of money. The assets used as money 

changed in the historical period. Assets such as copper, salt, tea, pearls, 

ivory, iron, cigarettes, silver and gold were used as money. Although it is 

known that gold bars are used as money in ancient Egypt, Before Jesus 

Lydians in 7th century, gold coins were ridden for the first time in the area 

located within the boundaries of modern Turkey. The first paper money 

was printed by Kubilay Khan, the founder of the Yuan Dynasty in China, 

in the 13th century. Kublai Khan discouraged those who continued to use 

gold or silver instead of paper money and strengthened the money system 

he established (Birch, 2017, p.15). Since the 17th century, paper money 

has been used both in Europe and America. For a long time the paper 

money has represented a material existence such as gold reserves. 

However, when the US president Nixon had lifted the obligation to keep 

the dollar's gold counterpart, the period when the paper money was issued 

in return for the precious metals came to an end.  

When the historical development of money is examined, it is a 

process of development in which very different objects are used as money. 

On the one hand, objects such as pearls, ivory, cigarettes, silver and gold, 

which carry value as a commodity, have been used as money. On the other 

hand, banknotes and coins which have no value like gold or silver and have 

no significant value as paper and metal have been used. Today, money does 

not have to be a material form. With the development of technology and 

the discovery of the internet, the money in the bank accounts is exchanged 

by money remittance or electronic money transfer systems such as EFT. 

Debit cards representing bank accounts in the bank and credit cards that 

use credit within certain limits from the bank are tools that facilitate money 

transfer even if they are not considered as money.  

Technology and Internet revolution have led to the emergence of 

electronic money, which is defined as a digital element, a tool of exchange 

and a currency, with all the features of traditional money. PayPal is the 

most widely used example of electronic money. Electronic money, also 

called virtual money or digital money, is a exchange tool that is suitable 
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for use with devices with internet access, which can be controlled by 

developers, using computer files instead of paper. 

When the historical change of money is examined, it can be said that 

technological developments lead to change. The increasing volume of 

payment transactions over the internet and the technological innovations 

discovered in this perspective were the most important reasons for the 

development of crypto currency. The most important feature that 

distinguishes crypto currencies from other means of change is that it cannot 

be controlled by any authority such as any state, international institution or 

even self-improvement. The most important economic reflection of this 

feature is that the crypto currency supply is not under the control of any 

party, including central banks. 

In recent years, worldwide crypto currency capitalization has 

increased. Crypto currencies are increasingly used in commercial 

transactions or money transfers. The expansion of the use of crypto 

currencies has affected the business world. More and more businesses 

accept the use of crypto currencies in the purchase or sale of goods or 

services. This situation raised the question of how to classify and account 

for the crypto currency in the financial statements, which are the most 

important tools of the enterprises in fulfilling the responsibility to provide 

information to the stakeholders and in the accounting transactions that 

constitute the basis for the preparation of the financial statements. In this 

study, how to account for crypto currencies and the effect of internal 

control on enterprises is discussed. 

In the next part of the study, crypto currencies and the related legal 

framework are explained. Afterwards, the issue of accounting for crypto 

currencies which should be considered as a financial reporting problem and 

the effect of crypto currency transactions on the internal control of 

enterprises are discussed. 

Crypto Currencies 

The Bitcoin discovered by Satoshi Nakamoto is the most well 

known and traded decentralized crypto currency. Bitcoin, which is 

discussed extensively today in the world of economics, was first introduced 

to the literature by Nakamoto in 2008. Nakatomo defined Bitcoin as peer 

to peer (P2P) electronic cash system (Nakamoto, 2008, p.3). Bitcoin, which 

uses the peer-to-peer (P2P) network protocol to share data between two or 

more parties, allows online payments to be exchanged directly between the 

parties without going through any central authority, such as a financial 

institution. 

The first crypto currency that is produced and traded most in the 

world is Bitcoin. The first payment transaction with Bitcoin, which was 
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discovered in 2008, was made in 2010 when a user ordered two pizzas for 

10,000 Bitcoins. In 2010, the average value of the Bitcoin was $0.06, and 

in the following years it approached the level of 20.000 dollars and as of 

30 October 2018 it is traded at $6.270. 

Contrary to the popular belief that Bitcoin explain the reason for the 

requirement is quite simple. The fiat currencies of the states are always 

open to the intervention of central banks. For example, in the period of the 

global financial crisis in 2008, central banks in charge of maintaining 

financial stability intervened hardly by pressing money, changing their 

reserve requirements, or by other monetary policy instruments. Obviously, 

central banks are ready to undertake direct interventions to reduce the value 

of the fiat money in order to direct the economy. Interventions that increase 

the money supply, especially to protect the banks and the real persons who 

are indebted, cause unfair effects against those whose money is interfered 

with the value of the inflation. Interventions that increase the money 

supply, especially to protect the banks and the real persons who are 

indebted, cause unfair effects against the money-saving parties in the hands 

of the increase in inflation. That is why the idea of a decentralized financial 

system, which is the cause of the birth of Bitcoin, cannot be held by global 

decision makers (Prypto, 2016, p. 8). 

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin and other alternative currencies 

are capable of acting independently of the regulations of any country or 

global organization such as European Union, Shanghai Cooperation 

Organization (Shanghai Five), Asia Pacific Economic Cooperation 

(APEC) or North American Free Trade Agreement (NAFTA). Crypto 

currencies, which are increasingly used in commercial transactions, have 

decentralized production and exchange platforms. This prevents countries 

and international authorities from intervening in the economic system by 

using the money supply, which is a monetary policy tool. And thanks to 

cryptology technology, no authority can confiscate the crypto money 

without the owner's permission. The European Central Bank (2012) stated 

that the increase in the level of internet access and the number of digital 

procurement systems in the world has enabled crypto currencies to be used, 

and should be questioned, especially if some crypto currencies have the 

potential to be the dominant exchange tool in commercial transactions in 

the near future. 

Crypto currencies can be defined as digital values that provide a 

secure exchange and accumulation. Crypto currencies can often be 

confused with virtual currencies. Unlike crypto currencies, virtual 

currencies have no intrinsic value, independent of national currencies. The 

registration of crypto-currency technology, which cannot be controlled by 

the central authorities, is kept in the transaction databases called Block-
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Chain. Money exchange is processed in Block-Chain and can be examined 

by anyone who wants. The Block-Chain contains all transactions and is 

open to the public according to the transaction date and time.  

It can be defined by considering the differences and features of 

crypto currency from traditional money. Crypto currency is the crypto 

value in which there is no owner of the environment in which it is produced 

(crypto software). In the crypto software, the increasing level of difficulty 

within the blocks can be generated by the solution of the computers (crypto 

mining). Crypto values are stored in virtual wallets with software content. 

It may be subject to any contract as a settlement or payment instrument 

without the need for intermediation of a bank or similar financial 

institution. The wallets and number of virtual wallets is transparent and 

public. It is not possible to control and limit it by an authority. In terms of 

financial system and transaction, the difference of crypto money from 

traditional money can be listed as follows: 

1. There is no broker, controller or manager in the crypto 

monetary system. Volunteers using the end-to-end encryption method 

run an open-source program through which computers can view all 

transactions and access all transaction history. 

2. Unlike digital fiat money, a reliable agent is not needed. 

Commission fees arising from intermediary transactions are not paid. 

The reliability of the system provides cryptology technology. 

3. While a deposit account that can be traded on a computer 

or mobile device and a debit card with internet access represents a 

liability to the bank's client, and credit card represents a limited bank 

loan, the crypto currencies represent a value. Banks and government 

agencies have control powers over deposits and credit cards, whereas 

they do not have it over crypto currencies. No one can limit the use of 

crypto currencies or cancel the block-chain transaction. 

4. The money supply in crypto currencies depends on the 

mining process in which the questions within the blocks of the crypto 

software can be generated by the solution of the computers. The 

difficulty of the questions gradually increases. Bank and government 

institutions do not interfere with the crypto currency supply, so inflation 

does not occur. 

5. Transactions are made by digital aliases and cannot be 

associated with real persons and organizations unless they are required 

by users. 

6. Since crypto currencies have been discovered, all 

transactions can be seen by anyone who requests. The process memory 

is saved in the block-chain which is a global ledger.  

7. No one or organization requires permission to take action, 

no one can prevent the operation.  
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8. A transaction registered in the block-chain cannot be 

changed or revoked by any authority, including government agency, 

real person, and those who design the system. 

9. The ability of malicious people to manipulate data can be 

prevented by cryptographic digital signatures that cannot be solved by 

today's technology.  

Bitcoin, which has a transaction volume of over $ 10 billion has the 

biggest share of $ 500 billion of capitalization of crypto currency 

(https://coinmarketcap.com/). Bitcoin, which started trading in 2009 for the 

first time, has been defined on the official Bitcoin website as a creative 

payment network and a new currency. Bitcoin works with peer-to-peer 

technology without financial institutions such as banks. Payments with 

Bitcoin can be made free of charge or with very low shipping rates. The 

management of transactions is collectively provided by the network. 

Bitcoin operates with open source code, and Bitcoin production, defined 

as mining, is not monopolized by anyone. Anyone can participate in 

Bitcoin production, no one has Bitcoin and cannot control it. 

In the crypto money market, the highest volume of crypto coins after 

Bitcoin is Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash and Litecoin. Other crypto 

currencies also have basic features similar to Bitcoin. However, every 

crypto currencies may have some different aspects. For example, like 

Bitcoin and other crypto currencies,  Monero is also a crypto money that 

the central authorities cannot intervene and use the peer-to-peer (P2P) 

network protocol. However, the use of technology and design is more 

difficult to chase. Because of these characteristics, there are more doubts 

and prejudices about Monero for money laundering, arms trade and other 

illegal works.  

The inability to understand how the relatively complex block-chain 

technology works has led to the emergence of prejudices about crypto 

currencies. The fact that crypto currencies can be used as a means of 

payment like fiat moneys, when the transfer of money is not guaranteed by 

a central authority, prejudices in the minds of those who cannot understand 

the system are increasing. For example, the idea that money laundering, 

arms trade, illegal gambling organization, and terrorism financing are 

provided by crypto currencies is actually such a prejudice. However, a 

reasonable thinker can predict that the volume of illegal actions carried out 

in dollars, euros or any other currency is much higher. The use of a 

instrument for illegal or improper actions should not mean that it is useless. 

As a result, a murder can also be committed with the garden scissors, but 

this should not necessarily limit the use of it for trimming trees. 

Some people have claimed that crypto currencies are a financial 

bubble. The idea that a high demand for a good would continue to increase 

https://coinmarketcap.com/
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continuously led to the Tulip Mania in the Netherlands. The value of the 

tulips has increased tremendously due to the ever-increasing demand, 

people have always thought that this will continue. Everyone began to deal 

with the tulip business and earn more money. However, one day the bubble 

was extinguished and the people who invested in unquestioning have 

become difficult. Crypto currencies have high volatility, and their value 

can be extremely variable for speculative reasons. Therefore, even if the 

value of the money can be reduced, the money supply is limited, the 

volume of money is increased and the traditional methods of money 

transfer is much faster and cheaper, considering that the use of crypto 

currencies will not disappear as a financial bubble can not be said.  

The most extreme and unscientific prejudice about crypto coins is 

that they are pyramid of ponzi. The Ponzi scheme, or ponzi pramidi, is a 

fraud system in which investors are paid by their own investments and with 

the money obtained from the next investors. It is the typical features of the 

ponzi pyramid that promises investors a high profit with zero risk, 

providing longer term contracts for large investments and rewarding new 

participants in the system in order to prevent the system from collapsing 

quickly. In the Ponzi pyramid, the first entrants to the system are not only 

saving their money but also making a substantial profit, while the last 

entrants lose their money. Considering the features of the crypto coins we 

have discussed earlier, they are not closely related to the pyramid of ponzi. 

As we emphasized earlier, fraud can be used in the pyramids of the ponzi 

by using crypto currenices instead of fiat moneys. However, this does not 

mean that the crypto currency system is fraudulent.  

Legal Regulations Related to Crypto Currencies 

The global increase in the number of enterprises accepting crypto 

currencies in commercial affairs, the increase of crypto currency 

capitalization over $ 500 billion, the evaluation of crypto currency as 

investment instruments by enterprise or individual investors, and 

especially by more and more businesses or individuals the inclusion of 

cyrpto currencies in production activities such as Bitcoin, Ethereum, 

Monero has made it mandatory for national or international authorities to 

bring in legal regulations, in particular for tax purposes. In many countries 

there is no legal obstacle to the use of crypto currencies in commercial 

activities. On the other hand, some countries have adopted crypto-currency 

recognition or legal regulations, while some countries have ignored the 

problem and have become increasingly irrelevant to the crypto currencies, 

which are more prominent in written and visual media. As of March 2018, 

there are no obstacles to the purchase and sale of crypto currencies in many 

countries. Some countries have had restrictive interventions. On the other 
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hand, many countries, including Turkey did not bring any legal 

arrangements and has preferred to remain unresponsive. 

The fact that the source of the block chain system is closed to the 

intervention of the central authority, the transaction responsibilities are not 

undertaken by certain individuals or institutions, and the process can be 

performed without leaving a trace without real identity information on the 

internet makes it difficult to bring national regulations. Crypto currencies 

are developed through block chain technology where the source and owner 

are not any national authority. This makes it difficult to control only with 

a country-wide legal regulation. However, national arrangements based on 

international conventions and legal arrangements developed with global 

consensus will ensure efficiency in the control of crypto money. On the 

other hand, the prohibitive attitudes of states can lead to more widespread 

and uncontrollable crises, as in Russia (https://coin-turk.com/turkiye-

bitcoin-vergi). 

Regulations in Turkey  

In 2013, the BRSA (Banking Regulation and Supervision Agency) 

made a press statement regarding Bitcoin. It was stated that Bitcoin could 

not be considered as an electronic money under the Law on Payment and 

Securities Reconciliation Systems, Payment Services and Electronic 

Money Institutions, because it was not issued and assured by any official 

or private organization and it was not possible to monitor and supervise it. 

In addition, users were warned about the risks such as the ability to use 

digital wallets or to be used irregularly without the knowledge of their 

owners, irreversible transactions and excessive market volatility (BRSA, 

2013). In 2017 the Central Bank president, said a press release by reference 

to the BRSA has not yet announced whether an arrangement involving 

crypto currency in Turkey. 

Capital Markets Board of Turkey has yet to consider the 

announcement of the Banking Regulation and Supervision Agency 

emphasized that no legal regulations. In the Capital Markets Board meeting 

held on November 27, 2017 related to the crypto money in Turkey was 

expressed that no arrangement or identification available. It was 

emphasized that there were no crypto currency within the elements that 

could constitute a basis for the derivative instruments included in the 

Capital Market Law. At this stage, it was decided to notify not to make 

spot or derivative transactions based on crypto currencies for customers 

(https://turhanturhan.com/2018/05/03/bitcoinin-turkiyede-yasal-statusu/).  

The begin operation of independent clearing platforms from the 

central authority operating in Turkish Lira and rapid increase in the number 

of individuals and businesses using crypto currency in commercial 

transactions in Turkey has attracted the attention of the state. The 

https://coin-turk.com/turkiye-bitcoin-vergi
https://coin-turk.com/turkiye-bitcoin-vergi
https://turhanturhan.com/2018/05/03/bitcoinin-turkiyede-yasal-statusu/
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Nationalist Movement Party drew attention to the increase in the number 

of users using Bitcoin and similar crypto currencies in its report. It is 

emphasized that there is no legal obstacle in front of shopping with crypto 

currencies, to investing in buying and selling process and mining to 

produce crypto-currency. The report states that it is necessary to start the 

legislative studies as soon as possible 

(https://www.cnnturk.com/ekonomi/mhpden-bitcoin-raporu-yasal-

mevzuat-calismalari-baslatilsin). In another report prepared by the 

government party, it is stated that it is very difficult to confiscate or freeze 

the crypto money accounts due to the characteristics of the block chain 

technology. Therefore, it is also difficult to tax 

(https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201712281031585524-akparti-

sanal-para-bitcoin-rapor-el-koyma/). In fact, it is understood that the 

anonymity of transactions does not mean that taxation cannot be taken 

from the cleaning platforms that carry out the purchase-sale transactions 

and the trading users through them. 

As a matter of fact, the Ministry of Treasury and Finance, the Capital 

Markets Board and the Central Bank have announced that there is a study 

on how to classify them for justification in order to tax the crypto 

currencies. It has been argued by regulatory agencies that the crypto 

currencies can be classified as commodities, cash or cash equivalents and 

securities. It is also argued that crypto currencies may be taxed in 

accordance with this classification 

(http://www.milligazete.com.tr/haber/1437159/bitcoin-sahipleri-vergi-

odeyebilir). If classified as securities or similar capital market instruments, 

value increase gains; if classified as commodity, the commercial gains 

arising from the trade-offs as a result of the consideration as trading 

activities will be subject to income tax. On the other hand, if it is classified 

as money, it will not be taxed under the Income Tax Law. Also according 

to the laws of Turkey, if the securities or considered as such, is not taxable 

within the scope of value added tax law. In the cash and commodity 

options, taxation can be made according to the value added tax. 

Legal Regulations in Russia 

There is no law regulating the use of crypto currencies in the Russian 

Federation. According to a report prepared by Russian law firm Tolkachev 

and his partners, the use of bitcoin may be restricted according to Article 

140 of the Russian Civil Code, which considers Russian Ruble as a special 

means of payment and requires all prices for financial transactions in 

Russia to be defined in rubles. If bitcoin is considered to be a foreign 

currency for a given transaction or a security which is in one of its parties 

in foreign countries, such a transaction may be considered as an illegal 

currency transaction that must be prosecuted under Russian law.  

https://www.cnnturk.com/ekonomi/mhpden-bitcoin-raporu-yasal-mevzuat-calismalari-baslatilsin
https://www.cnnturk.com/ekonomi/mhpden-bitcoin-raporu-yasal-mevzuat-calismalari-baslatilsin
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201712281031585524-akparti-sanal-para-bitcoin-rapor-el-koyma/
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201712281031585524-akparti-sanal-para-bitcoin-rapor-el-koyma/
http://www.milligazete.com.tr/haber/1437159/bitcoin-sahipleri-vergi-odeyebilir
http://www.milligazete.com.tr/haber/1437159/bitcoin-sahipleri-vergi-odeyebilir
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The Russian authorities have stated that the need for international 

agreements and regulations on currencies will come to levels that cannot 

be ignored in the near future, and that Russia is not likely to be involved in 

this process. In addition, the authorities stated that crypto currencies could 

be included in the existing national electronic payment systems in Russia 

(The Law Library of Congress, 2014, p.19). 

On the other hand the Russian authorities have banned the use of 

Bitcoin and clearing platform has to restrict access from Russia. The 

Russian Minister of Communications announced that ’bitcoin is a foreign 

application of block chain technology and that Russian laws will never 

recognize bitcoin as a legal entity in the Russian Federation. While the 

Russian authorities prohibited bitcoini, It did not limit the use of ethereum 

in Russian origin. The use of ethereum in this strategic move was intended 

to be expanded. In addition, the spokesperson of the Central Bank 

announced that the cyrpto currencies were evaluated with the pros and 

cons. He stated that a working group would be formed to determine the 

status of the crypto currencies and that they would be given a regulation 

when they reached the consensus on what kind of an entity 

(http://forklog.net/russian-central-bank-studies-pros-and-cons-of-

national-digital-currency/). 

Legal Regulations in America 

The country with the most crypto currency in the world is USA. 

Crypto coins are accepted as a means of payment in the purchase and sale 

of goods and services ranging from basketball match tickets to textile 

products. In 2013, bitcoin was recognized as a virtual currency by the US 

Treasury. In 2015, the Commodity Futures Trading Commission classified 

bitcoin as commodity. In 2016, a federal judge adjudicated that bitcoin was 

a fund. There is no legal regulation in the United States that restricts the 

use of crypto currencies in commercial transactions, the purchase or sale 

of crypto currencies in crypto money exchanges and the transfer of money 

between the parties.  

In 2014, the US Internal Revenue Service has cleared the uncertainty 

about how crypto currencies should be defined in the economic system. 

The Internal Revenue Service has determined that crypto money - even if 

we call it money - is not clearly accepted as a currency. Accordingly, 

crypto moneys are not as currency; as a capital asset with the gains and 

losses resulting from disposal. When using crypto currencies to purchase 

goods or services, earnings or losses must be recorded when transferred on 

the date of sale (Franklin and College, 2016, p. 86). 

As the country has the highest number of crypto currencies in the 

world, many countries have determined their attitude towards the adoption 

of the law on the basis of the laws of the United States. 

http://forklog.net/russian-central-bank-studies-pros-and-cons-of-national-digital-currency/
http://forklog.net/russian-central-bank-studies-pros-and-cons-of-national-digital-currency/
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Accounting of Crypto Currencies 

Although it has been involved in visual and printed media in recent 

years, many people and institutions still do not know what cryptocurrency 

means and how it works. Many businesses across the world have accepted 

crypto currencies as a means of payment. Nevertheless, no regulatory body 

has issued any specific guidance on how to account for crypto-currency 

transactions. The members of the Financial Accounting Standards Board 

stated that there is not a Generally Accepted Accounting Principle that 

fulfills the purpose of reporting crypto money, but that the problem can be 

solved by other comprehensive basics in accounting theory (Lugo, 2013). 

In particular, businesses that use crypto currencies frequently in their 

commercial transactions, who are involved in crypto currencies production 

processes or prefer to invest in crypto-currencies should clarify how to 

recognize and report crypto-currencies in order to reflect the financial 

statements.  

Crypto coins comply with the definition of asset. In the IAS 

Conceptual Framework, the asset is defined as the result of past 

transactions that are currently under the control of the entity and are 

expected to provide economic benefits to the entity in the future (IASB, 

Conceptual Framework). The economic value of an asset can come to the 

business in different ways. For example, an asset can be exchanged for 

other assets, used for payment of a debt, or distributed to business owners. 

Furthermore, an asset that is expected to have economic value in the future 

and is controlled by the business does not have to exist physically. Bitcoin 

or other crypto moneys are new and unique asset types. It is possible that 

crypto moneys are recognized as assets, cash or cash equivalents, 

investments and intangible assets. Each possible classification brings their 

own unique accounting issues (Gross et al., 2015).  

In order for an asset to be considered as money, it must be a legal 

payment instrument and ready to be used in commercial transactions. 

Money is a standard exchange tool and is the basis for measuring and 

accounting for all other assets. Although the use of crypto currencies is 

becoming increasingly widespread, it is understood that cash classification 

is not a realistic approach considering that many individuals and businesses 

still do not accept crypto currency. In addition, the current view of national 

and international authorities on crypto currencies weakens the hand of the 

cash or cash equivalents classification option. The Finland Central Bank 

has argued that crypto moneys cannot be considered as currency, or even 

as an electronic means of payment and has argued that in order to be 

considered an electronic payment instrument, there should be a issuer in 

charge of the functioning of the crypto currencies. The authorities of China, 

Korea, Norway and Germany argue that the crypto money cannot be 
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considered as the currency. The Chinese Central Bank stated that crypto 

moneys were not a real currency and had no legal status, and prohibited 

lending with crypto money. The Norwegian Tax Administration explained 

that it does not fall within the usual definition of money or currency. 

Crypto currencies are not liquid assets to meet the definition of cash 

equivalents and cannot easily be exchanged into national currencies. 

International Accounting Standards defined cash equivalents as short-term 

and highly liquid investments that are easily convertible to a certain 

amount of cash, and whose risk of change in value is not significant (IASB-

IAS 7, 2018). Although crypto currencies can be exchanged with the 

currencies issued by states, they cannot be said to have high liquidity. In 

many countries, it is not possible to invest in banks or other savings 

institutions, and it is difficult to convert them into cash except for a few 

ATMs (Automatic Teller Machine). 

 

The fluctuations experienced in the market value of crypto 

currencies in comparison with national currencies raise doubt as to whether 

they can easily be exchanged into a certain cash. The value of Bitcoin was 

$ 5,800 on November 12-2017, $ 9,900 on November 28-2017, $ 16,600 

on December 7-2017, $ 19,150 on December 16-2017, $ 13,170 on 

December 22-2017, $ 15,670 on December 26-2017 and $ 12,375 on 

December 30-2017. Ethereum's value was $ 429 on December 10-2017, $ 

690 on December 13-2017, $ 800 on December 19-2017, $ 628 on 

December 22-2017, $ 942 on January 3-2018 and $ 1380 on January 13-

2018. The weekly and even daily fluctuations in the value of crypto 

currencies make it difficult to estimate a certain amount of cash.  
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On the other hand, it is not appropriate to classify crypto currencies 

as an intangible asset as another possible classification, although they do 

not have a physical asset. IAS 38 defines intangible assets as an identifiable 

non-monetary assets without physical substance( IASB-IAS 38, 2018). 

Intangible assets do not specifically exclude financial instruments. 

Although crypto currencies are not considered as cash or cash equivalents, 

they cannot be ignored as a means of financial change (Raiborn and 

Sivitanides, 2015, p.28). 

Crypto currencies were not considered as a means of change but as 

goods in Finland. A top manager of the Central Bank of Finland stated that 

crypto currencies were comparable with a commodity (Pohjanpalo, 2014). 

However, in general, commodities are defined as things or goods that are 

to be traded and are basic goods that can be exchanged with goods of 

similar type in trade. Commodities are objects such as gold, silver, oil, 

natural gas, copper, cotton, corn, wheat, sugar, coffee, which may be the 

subject of trading futures contracts. Considering the characteristics of the 

commodities, the fluctuation of the values in particular and the fact that 

they cannot be replaced with similar goods due to acceptance as a means 

of exchange makes it difficult for crypto currencies to be seen as 

commodities. 

The fact that the values of the crypto currencies change in a very 

short time and the lack of the central authority reinforces the argument that 

the enterprises should be reported as long-term investment or ready-to-sell 

securities depending on the purpose of holding in the financial statements 

(Flood, 2017, p.243). The retention option of crypto currencies as 

investment requires the recording of their value when acquired. The US 

Internal Revenue Service has announced that the crypto currencies will be 

treated as equities together with the implicit results of capital gains. This 

statement strengthens the argument that crypto currencies should not be 
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considered as cash or cash equivalents. The disclosure introduces 

important rules in accounting for companies involved in crypto-money 

transactions (McKinnon and Tracy, 2014). 

The purpose of financial reporting is to provide financial 

information that will be useful to current and potential investors, lenders 

and credit institutions, while making decisions to fund the reporting entity 

(IASB, Conceptual Framework). Businesses are obliged to provide 

information that has the potential to affect the decisions of information 

users in accordance with the principle of full disclosure. The complexity 

of crypto currency transactions can make it difficult to make clear 

information available. The potential depth and breadth of financial 

statement disclosures should be a major concern for companies that 

perform crypto money transactions. Crypto currency transactions are a 

potential tool for earnings management activities. Businesses that are not 

intended to harm their investors should try to reduce the cost of access to 

information to the users of the financial statements as much as possible in 

order to minimize the information asymmetry. In addition to reporting 

crypto currency transactions in the financial statements, a reasonable level 

of disclosure should be given in the footnotes of the financial statements 

(Raiborn and Sivitanides, 2015, p. 32). 

Those who have crypto coins can be rationally classified into three 

groups: individuals, trading firms, and exchanges dealing with crypto 

currency trading. It is possible to divide individuals into two groups: those 

engaged in mining activities and those who are not engaged in mining 

activities and are solely engaged in trading. Individuals may be required to 

submit a tax return if there are national regulations concerning crypto 

currencies, but they do not need to prepare any financial statements. Trade 

companies can also be divided into two groups: companies that accept 

crypto currencies as well as the fiat money from their customers in the sale 

of goods, and fewer businesses using the crypto coins as well as the 

nominal money in the purchase and sale of goods. The last group is the 

exchanges dealing with crypto currency trading (Tan and Low, 2017, p. 

223).  

As stated in the IFRS Conceptual Framework, financial information 

has two basic qualitative characteristics. These are the requirements for 

relevance and faithful representation. In accordance with the principle of 

faithful representation, financial information should represent the essence 

of an economic phenomenon rather than merely representing its legal form. 

The need to calculate tax for financial reporting is a historically important 

factor, but tax accounting and financial accounting use different reporting 

concepts. As we have already mentioned, many different tax arrangements 

have come to the consensus that the crypto currency should be treated as 
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an asset, not as a currency. However, no standards or guidelines have been 

prepared for financial reporting. Although tax regulations consider crypto 

currencies as a financial asset in order to cover income tax, it is an 

appropriate option to use the Conceptual Framework for appropriate 

accounting treatment and reporting in terms of financial accounting.  

The ability to benefit from the future economic gain of crypto 

currencies and to measure their amount easily makes it easy to recognize 

as an asset. Crypto currencies have three basic features of money. These 

can be used as medium of exchange, unit of account and store of value. 

The fact that crypto currencies have these properties strengthens their 

claim to be considered as money and to be classified as cash or cash 

equivalents. On the other hand, the potential returns and volatility arising 

from the change in the value of crypto-currencies are the grounds for 

evaluating them as a financial asset for investment purposes. Tax 

regulations also consider crypto currencies as a taxable financial asset. 

However, the high volatility experienced by the value of crypto currencies 

makes it difficult to evaluate it as a long-term investment. The tax threat 

also constitutes an additional obstacle for a reporting entity to keep its 

crypto currencies for a long-term investment.  

Evidence from commercial firms using crypto currencies for trading 

goods (such as Overstock.com and Tomcar) shows that they are used as an 

alternative form of payment and are quickly converted into local currencies 

on crypto money exchanges. Businesses avoid the volatility and tax 

accounting problems by not holding the crypto currencies for a long time. 

As with the sale of goods, businesses that want to buy from another 

business also use crypto money exchanges instead of keeping the crypto 

currencies. In both cases, the economic situation is the use of 

cryptocurrency as a means of change. Expenditure or income must be 

recognized through the exchange rate. However, it is not shown in the 

balance sheet since the crypto currencies are not held and the commercial 

transaction is exchanged through the crypto money exchange (Tan and 

Low, 2017, p. 224).  

Businesses that use crypto currencies in their commercial 

transactions should consider crypto currencies as foreign currency in terms 

of accounting. The method of rational accounting is the handling of 

revenue or expenditure in accordance with IAS 21: he Effects of Changes 

in Foreign Exchange Rates. Accordingly, unlike in the above mentioned 

example, when businesses hold crypto currencies, they should be reported 

as a balance sheet item in the cash or cash equivalents account class in the 

balance sheet. If the crypto currency is held in a wallet that is located on 

the company's own computer, it must be tracked in a sub-account with the 

appropriate name that tracks under the cash account. If they are kept in the 
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wallets opened by the crypto money exchanges in the name of the business, 

they should be followed in a sub-account named under the banks account. 

Differences arising from the exchange rate change should be recognized as 

foreign exchange gains both at the time of purchase and at the end of the 

accounting period. Expenses paid for trading should be recognized as 

commission expenses. 

Crypto money exchanges that deal with the crypto currency trading 

are considered to be a misapplication when they treat their crypto currency 

as foreign currency. In these enterprises, the classification of crypto coins 

as cash or cash equivalents renders the reporting of revenue generated 

inconsistent. It also leads to inconsistency in accounting for other accounts 

and their classification in the financial statements. These businesses often 

buy crypto currencies from crypto money miners, customers and trading 

companies who do not want to keep crypto currencies. They sell for a 

determinate commission and profit. So in fact the work done is not 

something different from a commercial transaction. In this process, crypto 

coins are tradable goods. The moneys that these businesses give to buy 

crypto currencies are cost, moneys from the sale of crypto currencies are 

sales revenue, and crypto currencies held for sale are inventory. Crypto 

currency for this businesses, should be accounted for as trade goods. The 

accounting standard applicable to crypto assets is IAS 2: Inventories (Tan 

and Low, 2017, p. 225). In addition to the trading of crypto currencies, the 

situation in accounting and reporting is not very different for businesses 

engaged in mining. Costs in the production process are recorded in the Raw 

Materials and Supplies, Semi-finished Goods in Production and Finished 

Goods. 

The solution proposed by tax regulations regarding the classification 

of crypto currencies is to be considered as a financial asset. Businesses that 

want to invest in crypto currency receive it through crypto money 

exchanges and keep them in wallets in these exchanges. The logic of the 

transaction is no different from the deposit account opened in the bank. In 

terms of tax accounting, this assessment may result in the classification of 

the crypto money held in such wallets as financial instruments. However, 

In the IAS 32: Financial Instruments Presentation standard, financial 

instruments are defined as any contract that causes an increase in the 

financial asset of one entity and the financial liability or equity instrument 

of another entity. It is clear that crypto currencies cannot be considered 

within the scope of this definition, given the features we discussed in 

previous chapters. In accordance with the principle of faithful 

representation, financial information should not only represent the legal 

form of an economic phenomenon, but also its essence. Therefore, 

considering the characteristics of the crypto currencies, it is the most 
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rational solution to be classified as cash or cash equivalents as is 

recognized in the trading transactions and similarly tracked and reported.  

The Effect of Crypto Currency Transactions on Internal 

Control 

It is emphasized that virtual and crypto currencies may create 

problems in the report of Accounting Profession - Future, where the 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) examines the 

main factors that will cause the most impact on the accounting profession 

and the necessary competencies. Companies that accept Bitcoin payments 

or other non-traditional payment technologies lack guidance on how to 

value the currency, how to account for the crypto currency, and how to 

establish compliance controls on funding sources. In the future, business 

management may need to keep the emerging risks under control by 

developing corporate risk management models and developing and 

maintaining an organizational framework for risk management (ACCA, 

2016, p. 57). 

The use of new technologies brings some risks as well as some 

benefits and advantages. Adoption of the use of crypto currencies in 

commercial transactions may lead businesses to be more sensitive to 

unpredictable risks while increasing their revenue and customer portfolios. 

The main concerns about the acceptance and use of crypto currencies are 

the absence of a central authority in the transfer of money, the absence of 

national and international regulations on taxation or recognition, the 

difficulties of following the trace of money, the impossibility of insuring 

transaction or money withdrawal, volatility in the value of money and lack 

of confidence. In addition, payment transactions associated with crypto 

currencies are vulnerable to fraudulent.  

Crypto currency transactions make money transfer much cheaper 

and faster than traditional methods. On the other hand, the transfer process 

is not under the control of a central authority, the excessive volatility of the 

value of crypto currencies, the potential national and international legal 

regulations that are expected to affect the transactions, and the possibility 

of theft or loss of assets in electronic environment are the leading concerns 

about the crypto money transactions. Businesses that use crypto currencies 

for investment purposes or as a means of payment must carefully assess 

the risks and internal control concerns. Key risks facing businesses using 

crypto currencies as an investment or payment tool are the following 

(Grant and Hogan, 2015, p.30): 

 Volatility in values, 

 Exchange rate risk, 

 Future legislative changes, 
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 Theft, fraudulent and other losses, 

 Internet security, 

 Risks caused by third parties. 

It is the management's responsibility to design and implement 

internal control to protect the entity's assets. The use of crypto currencies 

causes risks that affect the internal control of the enterprise. The most 

important weapon in the evaluation of the risks caused by the crypto money 

is consultancy service on the operation and data processing of the internal 

audit unit, which is responsible for making recommendations to the 

management about processes and internal control. The services required to 

focus on the internal audit of crypto-money are as follows (Bosworth and 

Kabay, 2002): 

 Evaluation of data security and risk deficits, 

 Regular security audits, 

 Operation of existing systems and development of new 

systems when needed, 

 Achieving security objectives, 

 Compliance with the company's policies and procedures, 

 Identify controls that have lost effectiveness and reduce 

internal control disabilities. 

Internal audit may play a central role in assessing the risks associated 

with the use of crypto currencies. Internal auditors, who are part of the risk 

assessment process, can review the internal and external changes created 

by these currencies and provide the necessary tools to reduce the risks 

involved. These risks may affect all aspects of an entity, including the 

strategic, compliance, reporting and operational objectives proposed by the 

COSO in the Enterprise Risk Management-Integrated Framework. When 

conducting a risk assessment, internal audit should be able to identify the 

risks associated with crypto currencies. If business management chooses 

to use crypto currencies, IT auditors should ensure that appropriate 

information security protocols are in place and are operating effectively.  

It is necessary to evaluate all risks to the process in order to ensure 

effective payment transactions. Internal control tests are vital when 

applying all new systems. These tests should be applied to prevent the 

system from encountering deficiencies and errors in the customer's order 

process or before a security breach occurs (Hoelscher, 2014, p.15). 

Communication with the firm's independent auditor is required to 

ensure that transactions are accounted for in the entity's financial 

statements in accordance with the applicable tax law and in order to reduce 

the risks of financial and tax reporting. Internal audit shall advise senior 
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management on the risks and benefits that are required to ensure that due 

diligence is exercised in the selection of the independent audit firm.  

Particularly important issues for the internal audit function 

surrounding crypto-currency transactions are the information systems 

attributes that auditors should take into account when making their own 

assessments on the impact of computer operations in the review of 

Financial Statements 48, published by the American Institute of Certified 

Public Accountants: 

 Process traces can only be maintained for a short time and 

only in computer-readable form. 

 Computer processing systems can integrate internal 

control functions that are normally disconnected in manual systems. 

 Unauthorized access to data or assets can sometimes be 

performed in an information technology environment. 

 Information technology may allow certain operations to be 

started or executed automatically. 

All of the attributes in the standard that address the impact of 

computer operations also apply to crypto-currency transactions. In 

enterprises that invest in crypto coins or use them as a means of payment, 

internal control should be updated taking into account these factors. 

Internal control should cover appropriate controls against the risks arising 

from the crypto money. The internal control of the entity should include 

mechanisms that enable internal and external audit functions to monitor 

and evaluate the effectiveness of controls (Grant and Hogan, 2015, p. 30). 

Internal control should be assessed and necessary control procedures 

developed in order to eliminate the problem of insufficient documentation 

resulting from the anonymity of the transactions which are an important 

feature of crypto coins and to carry out the audit activities on the 

transactions properly.  

Excessive fluctuation in the value of crypto currencies; 

documentation, recording and retrieval of crypto money transactions; 

conducting relations with third parties, such as electronic trading platforms 

performing crypto currency trading; and the necessity of following the 

national and international commercial and tax legislation, which is 

expected to increase in the future, requires the development of internal 

control in businesses that use crypto-money as a means of trading or as an 

instrument of investment. The GRC (Governance-Risk Management-

Compliance) Approach, which has been extensively discussed in the world 

of internal audit in recent years, is not an approach specifically developed 

for crypto-currency transactions, but it can be the most comprehensive and 

useful solution for evaluating the risks arising from the transactions, 

monitoring the legislation, managing the activities and integrating the 
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internal control activities that are especially disjointed. Depending on the 

condition of the company's internal control, it may be the optimal 

solution.1 

Effect of block chain technology on operational activities 

After the development of crypto currencies, companies that invest 

in these funds or use them as a medium of exchange in commercial 

transactions should establish effective controls and take precautions 

against the risks and concerns. The emergence of these currencies has 

caused many negativities as risk factors. However, Block-Chain, which 

provides the development of crypto currencies, has many benefits to the 

enterprises. The blockchain initially used for crypto currency trading 

establishes a ledger that provides a secure infrastructure without the need 

for control and mediation of a central authority for transactions between 

foreign parties.  

Blockchain is one of the most important and innovative technologies 

developed in recent years. Blockchain technology reduces transaction 

costs, increases processing speed, reduces the risk of fraud, increases the 

level of accountability of transactions and ensures the effectiveness of 

monitoring transactions. Blockchain evolved from ensure the security of 

the monetary transaction system to into a part of the ecosystem of emerging 

technologies, such as artificial intelligence, the Internet of Things and 

robotics. Together these technologies represent the technical infrastructure 

of future trade (Omohundro, 2014; Dorri et al., 2016; Ferrer, 2016). 

Blockchain technology has received increasing attention from the 

accounting profession. For example, PWC sees blockchain as the next 

generation business process improvement software used to structurally 

modify shared applications between customers, competitors and suppliers. 

Similarly, Deloitte predicts that the blockchain will improve the 

cooperation between businesses and individuals, the transparency of 

business processes and data, and ultimately the productivity and 

sustainability of the economy.  

Blockchain has expanded its technical infrastructure to support 

various businesses such as banking, trade, insurance, data protection, 

voting, authentication and utilities. Accounting and assurance services can 

be among the professions that the blockchain will bring great benefits and 

fundamentally change the current paradigms. Blockchain's functions such 

as maintaining data integrity, providing instant sharing of required 

information, programmable on-processes and ensuring automated controls 

can facilitate the development of a new accounting ecosystem. This 

                                                           
1 Yönetişim-Risk-Uygunluk Yaklaşımı konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız: 

https://www.oceg.org/  

https://www.oceg.org/
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technology can serve as an infrastructure to ensure automatic assurance 

and to ensure that the control paradigm becomes more agile and powerful 

(Dai and Vasarhelyi, 2017, p. 6).  

In the accounting profession, the blockchain contributes to the 

development of an ecosystem, whereby a detailed audit trail record can be 

generated and easier to control through the ability to review extraordinary 

situations from a process population rather than a sample. In addition, 

distributed ledger technology provided by the blockchain can enable audits 

to be performed more frequently and even more with greater confidence. 

Distributed ledger technology makes it impossible to change any process 

before the audit (Vaidyanathan, 2017). Major accounting and auditing 

issues with the potential to benefit from Blockchain applications are as 

follows (Kokina et al., 2017, p. 96): 

 Traceable audit trail, 

 Automatic audit processes, 

 Authentication for transactions, 

 Tracking ownership of assets; 

 Developing smart contracts using the block chain 

infrastructure that enables the exchange of assets within the framework 

of predetermined rules, 

 Registration and inventory systems for all kinds of assets, 

from raw materials to intellectual capital. 

Business management and internal auditors should consider the use 

of solutions provided by block chain technology, which specifically 

supports financial reporting and auditing purposes, to improve the internal 

control of the entity. In line with the business needs, block chain 

technology can be used to ensure continuous monitoring and control. 

Inability to retrieve or change the transactions in the block chain has the 

potential to achieve benefits that support the financial reporting objectives 

of internal control in particular.  

Conclusion 

Crypto currencies are becoming increasingly popular as a means of 

change and investment. This situation has affected the enterprises which 

are the most important actors of the economic system. More and more 

customers and businesses have started to use crypto currencies in their 

commercial transactions. This has been a source of concern for the internal 

control system, which is a reasonable assurance that the company achieves 

its goals. The expected legal regulations regarding crypto currencies, the 

complexity of the system and the high volatility in the values are important 

risk factors for internal control. Business managers and internal auditors 
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should carefully assess the impact of crypto currencies in corporate risk 

management and auditing activities. 

On the other hand, blockchain technology, which is one of the 

important discoveries in the recent years that provide the emergence of 

crypto currencies, provides many benefits and facilities to the reporting 

system, internal control and audit activities of the enterprise. Inability to 

retrieve and change the transactions on the blockchain will provide great 

benefits to the financial control purposes of internal control and will 

facilitate the audit activities. 

Another important issue that concerns the accounting profession 

related to crypto currencies is how these companies are valued in the 

accounting records and how they are classified in their financial 

statements. Contrary to tax directives, no standards or guidelines have been 

published on how to classify the crypto currency in terms of financial 

reporting. In such cases, the most accurate action is to refer to the basic 

concepts of accounting and the IAS Conceptual Framework. In this article, 

how to account for crypto currencies and how to classify them in financial 

statements is discussed in terms of accounting theory. 
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İŞLETMELERDE DİJİTALLEŞMENİN MUHASEBE EĞİTİMİNE 

YANSIMALARI 

Doç.Dr. Şerife Subaşı1 &  Doç.Dr. Berna Demir2,  

1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme 

Bölümü  
2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Y.O, Muhasebe ve 

Denetim Bölümü 

1. GİRİŞ 

Açık birer sistem olan işletmelerin, sürekli çevreleri ile etkileşim 

halinde olmaları nedeniyle özellikle küreselleşme ve teknolojik 

gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiş ve dijitalleşmişlerdir. Günümüzde 

işletmenin dijitalleşmesi, veri veya veri kaynaklarının 

dijitalleştirilmesinden çok, işletme süreçlerinin ve yönetimin de 

dijitalleştirilmesi olarak düşünülmelidir. Bir işletmenin dijitalleşmesi, 

eskiden elle veya analog yöntemlerle yönetilen süreçlerin dijital ortama, 

yani bilgisayar ortamına geçirilmesi ile kısıtlı değildir.  Bu ortamın 

sunduğu yeni imkânların daha verimli kullanılması ve bu ortama özel yeni 

problemlerin doğru yönetilmesini de içerir (Şeker, 2014, s.6). 

Yaşanılan çağda, geliştirilen teknoloji ile birlikte bilginin önemi 

artmış, yeni üretim sistemleri geliştirilmiş ve yeni finansal araç ve 

tekniklerinin kullanılmaya başlanmıştır.  Bu çerçevede işletmenin dili 

kabul edilen, işletme ile ilgili karar alıcılar için gerçek bilgi üretme 

sorumluluğu olan muhasebede de değişim kaçınılmaz olmuştur.  Ayrıca 

dijitalleşme işletmelerin satın alma, finans, üretim, ar-ge, pazarlama, insan 

kaynakları departmanlarının işleyişini de değiştirmiştir. İşletme 

personelinin bu değişime uyum sağlamaları kişisel performanslarını ve 

kurumsal performansı önemli ölçüde etkilemektedir. Bu departmanlardan 

biri olan muhasebe departmanında çalışan personelin de bu değişime uyum 

sağlaması önemlidir. Bu uyumun sağlanmasında ilk mesleki gelişim adımı 

kabul edilen üniversitede alınan eğitimin rolü büyüktür. Bu nedenle 

üniversitede alınan eğitimin muhasebedeki değişim ve dönüşümü 

karşılayacak nitelikte olması önemlidir.  

Bu çalışmada,  muhasebe personelinin dijitalleşmeden nasıl 

etkilendiği ve dijitalleşme ile birlikte kendisinden beklenen bilgi, beceri ve 

yeterliliklerin neler olduğu uluslararası eğitim standartları dikkate alınarak 

ortaya konulacaktır. 

2- İŞLETMELERDE DİJİTALLEŞME 

Planlama aşamasından kontrole kadar her süreçte karar vermede 

bilgi teknolojilerinden faydalanmak,  işletmelerin verimliliğini arttırmakta, 

maliyetlerini düşürüp daha kaliteli mal ve hizmetlerin pazara sunulmasında 
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ve rekabet gücünün artırılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu 

nedenle işletmelerin teknolojik gelişmelerden yararlanmaya çalışmalarının 

kaçınılmaz olması bir yana yeni birçok teknolojik gelişmeyle işletmelerin 

dijitalleşmesi hızlanmıştır. İşletmeleri dijitalleşmeye götüren süreç 

endüstriyel devrimlerle sınıflandırılmaktadır. 

1.Endüstriyel Devrim (E1.0): Mekanik ekipmanla üretim yapılan bu 

dönemde makinalar su ve buhar gücü ile çalışmaktaydı.  

2.Endüstriyel Devrim (E2.0): İşçi sınıfından yararlanılarak seri 

üretime geçilen bu dönemde makinalar elektrik enerjisi ile çalışmaktaydı. 

3.Endüstriyel Devrim (E3.0): Elektronik ve bilgi teknolojilerinin 

desteğinde üretim otomasyonu kurmuştur.  

4.Endüstriyel Devrim (E4.0): Üretim sürecinde nesnelerin interneti 

ve robotik sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı günümüz dönemidir. 

 

 

Şekil 2. İşletmeleri Dijitalleştiren Endüstriyel Devrim 4.0 

(Kaynak: Endüstri 4.0, İsmihan Baysal,  14. Çözüm Ortaklığı Platformu, 

www.pwc.com) 

Endüstriyel devrimler, işletmenin verimliliğini ve dolayısıyla 

karlılığını arttırmak için üretim yönetimi süreçlerinin iyileştirmesi 

amacıyla ortaya çıkmıştır. Üretin yönetimi, tedarik zinciri yönetiminden 

sevkiyat yönetimine kadar geniş bir süreci kapsamaktadır Bu çerçevede 

verimlilik ve karlılığın arttırılabilmesi için endüstrilerde Kanban, Kaizen, 

Altı Sigma, esnek üretim, operasyonel mükemmellik gibi birçok yöntem 
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geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle 

birlikte üretim süreçlerinde otomasyondan yararlanılması kaçınılmaz 

olmuş ve zamanla işletmeler ERP\MRP sistemleri gibi gelişmiş 

teknolojiyle entegrasyonu sağlayarak dijitalleşmişlerdir (Ergüden ve 

diğerleri, 2018). 

Dijitalleşmenin yaşandığın Endüstriyel devrim 4.0,nesnelerin 

internetine dayalı teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları 

kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Bu devirde nesnelerin interneti ile 

siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak 

iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilmektedir (Akdoğan ve Akdoğan, 

2018). Endüstriyel Devrim 4.0’ın özellikleri şöyle sıralanabilir;  

i) Karşılıklı Çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemlerin 

yeteneği ile (örn. iş parçası taşıyıcıları, montaj istasyonları ve ürünleri) 

nesnelerin interneti ve hizmetlerin interneti üzerinden insanların ve 

akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurmasını içerir.  

ii) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların sanal bir 

kopyasıdır. Sistem, sensör verilerinin sanal tesis ve simülasyon 

modelleri ile bağlanmasıyla oluşur. 

iii) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin akıllı 

fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verme yeteneğidir.  

iv) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri toplama ve analiz 

etme yeteneğidir. Bu yapı anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar. 

v) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin interneti üzerinden 

siber-fiziksel sistemler, insanlar ve akıllı fabrika servisleri 

sunulmaktadır.  

vi) Modülerlik: Bireysel modüllerin değişen gereklilikleri 

için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlar. 

Endüstriyel Devrim 4.0 döneminde işletmelerin dijitalleşmesini 

sağlayan çok sayıda teknolojik gelişme bulunmaktadır.  Herşeyden önce 

İnternet ile ilgili gelişmeler çok hızlı bir şekilde yeni yıkıcı teknolojiler, iş 

yapış şekilleri ve yeni buluşların ortaya çıkışını önemli ölçüde etkilemiştir. 

İçinde yaşadığımız dönemde E-ticaret, E-Devlet, Bulut (cloud) 

teknolojileri, büyük veri ve veri analizleri (data analytics), internete 

bağlanabilen endüstriyel alandaki akıllı cihazlar, (Örneğin; blockchain, 

üretimdeki otomasyon, süreç otomasyonu sağlayan yazılımsal robotik 

sistemler, internete bağlanabilen akıllı tüketici ürünleri, akıllı sensörler, 3D 

yazıcılar, akıllı robotlar, internet kameraları, kablosuz ağ cihazları, radyo 

frekansı ile tanımlama vb.) ve nesnelerin interneti (Internet of Things) 

bunların içinde en göze çarpanlarıdır (Şekil 1). (Ergüden ve diğerleri, 

2018).  
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Şekil 2. İşletmeleri Dijitalleştiren Teknolojik Gelişmeler 

(Kaynak: Endüstri 4.0, İsmihan Baysal,  14. Çözüm Ortaklığı Platformu, 

www.pwc.com) 

Fiziksel ortam ile internetin çift taraflı olarak sürekli bağlantıyı ve 

veri akışını sağlayan alıcılar vasıtasıyla birbirine sürekli bağlanabildiği bir 

sistem olan nesnelerin interneti (IoT), robot teknolojisinde çığır açmıştır. 

Daha basit bir anlatımla nesnelerin interneti; fiziksel olarak kullanılan 

araçların ve cihazların sürekli olarak internet ortamına bağlı olması, 

internet üzerindeki sistemler ve hatta internete bağlı diğer araçlar ve 

cihazlar ile konuşabilmesini iletişim kurabilmesini sağlayan sistemdir. Bu 

sistem internet ve ağ teknolojisi gibi genel teknolojik standartlar üzerinde 

çalışabildiği gibi ürün özellikli teknolojiler, standartlar ve protokoller de 

kullanılabilmektedir (Ergüden ve diğerleri, 2018). Nesnelerin İnterneti 

teknolojisi ile özellikle üretim ve ilişkili diğer alanlarda (planlama, tedarik, 

lojistik, depolama, paketleme, muhasebe, ERP entegrasyonu, vb.) büyük 

veri akıllı makinalar ve sistemler yardımıyla otomasyonu sağlayarak akıllı 

işletmeleri ortaya çıkarmışlardır. Dijitalleşen (akıllı) işletmelerde 

muhasebe sistemlerinde de, faturaların muhasebeleştirilmesi, rutin 

raporlamalar, farklı iş ortakları ile mutabakat gibi birçok işlem robotik 

sistemlerle otomatik olarak yapılmaktadır. 

Bilgi çağındaki işletmelerin artık rekabet edebilmeleri için, ürünler, 

tedarikçiler, müşteriler ve rakipleri hakkında daha çok bilgiyi saklayıp 

analiz etmelerinin yanında daha kişiselleştirilmiş ve pazarlama hedefli 

eylemlerde bulunmaları ve bunun için de büyük veriyi (Big Data) 

kullanmaları göz ardı edilemez.  

İşletmeler, standart işlerden stratejik kararların alınmasına kadar her 

süreçte bilgi teknolojilerinden yararlanılmaktadır.  İşletmelerde yönetim 

bilgi sisteminin alt sistemleri mevcuttur. Her alt sistem kendi bilgi 

teknolojilerini de oluşturmaktadır.  
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İşletmelerde kullanılan sistemler; yönetici destek 

sistemleri, yönetim bilgi sistemleri, karar destek sistemleri, ofis 

otomasyon sistemleri,  Internet  / Intranet / Extranet kullanımları, yardımcı 

sistemler gibi sınıflandırılabilir.  

Bu sistemlerde blockchain, akıllı sensörler, tarayıcılar, akıllı bulut 

ve veri depolama ile birlikte büyük veri analizi, gelişmiş ERP araçları gibi 

teknolojik gelişmelerden yararlanılması, işletmelerde yatay ve dikey 

dijitalleşmeyi arttırmıştır.  

Yatay dijitalleşme, işletmelerde tedarikçi ağından müşterine ağına 

kadar dış çevre ile olan süreçteki dijitalleşmeyi ifade eder. Teknolojik 

gelişmelerle birlikte işletmede satın alma, üretim, lojistik, planlama, ürün 

geliştirme, satış ve diğer kurum içi servislerdeki dijitalleşme de dikey 

dijitalleşme olarak adlandırılır.  

Dijitalleşmenin ön plana çıktığı bu dönemde dijital başarıyı 

sağlayabilmek için işletmelerin gözönünde bulundurması gereken 

durumlar şöyle sıralanabilir; 

 Müşteri ve diğer paydaşlarla güçlü dijital bir ağ 

oluşturulması 

 Ürün yerine sistem ya da çözümlerin sağlanmasının ön 

plana çıkması 

 Müşteri faydasına ek olarak dijital hizmetlerde genişleme  

 Bulut teknolojilerinin güvenliği ve verimliliği 

 Değer (talep zinciri, ürün geliştirme, planlama, üretim 

süreci, dağıtım ve diğer hizmetlerden oluşan) hizmetlerini 

geliştirme ve genişletme 

 Son müşterilerle daha fazla doğrudan iş yapma 

 Yeni dijital oyuncularla ilgili kendi pozisyonunu 

güçlendirmek 

3- MUHASEBEDE DİJİTALLEŞME VE ETKİLEYEN 

TEMEL UNSURLAR 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere ekonomi 

dünyasında ve toplumlardaki gelişme ve değişimler, birçok unsurun 

dönüşmesine sebep olmuştur (Türker, 2018). Bu değişim ve dönüşümler 

rekabet etmek zorunda olan işletmeleri ve işletmelerin bir alt sistemi olan 

muhasebeyi de önemli ölçüde etkilemiştir.  Örneğin dijitalleşmenin 

sağlandığı işletmelerdeki ERP\MRP sistemleri ile üretim süreçlerindeki 

maliyetlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması kolaylaşmıştır. 

Dijitalleşen işletmelerde, akıllı sistemlere gelen gerçek zamanlı verilerin 

muhasebe kayıtları otomatik olarak gerçekleşmekle beraber karşılık 

ayrılması, vergi hesaplanması ve kaydedilmesi, taraflarla mutabakat, fatura 

kesilmesi ve gönderilmesi gibi bazı muhasebe işlemleri de otomatik olarak 
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yapılmaktadır (Ergüden ve diğerleri, 2018, Aytekin ve diğerleri, 2016). 

Çeşitli durum ve performans raporları ile birlikte verimlilik ve etkinlik 

raporlarının otomatik olarak hazırlanması da sözkonusudur.   

Endüstri 4.0’da muhasebe alanında gerçek zamanlı muhasebe 

entegrasyonu sayesinde tüm işlemler gerçekleştiği anda usulüne uygun 

olarak e-deftere kaydedilmekte, muhasebe fişindeyken tek bir tuşla kaynak 

fişe gidilebilmekte ve tekrar entegre olmadan muhasebe fişlerinin 

güncellemesi sağlanabilmektedir. Bu sayede eş zamanlı muhasebe 

işlemleri sonucu ortaya çıkan finansal bilgi eş zamanlı olarak internet 

ortamında sunulabilmekte ve elektronik iletişimi sağlanabilmektedir 

(Ergüden ve diğerleri, 2018).  Gerçek zamanlı muhasebe sistemi ile 

oluşturulan finansal tabloların güvenilirliği, sürekli denetimin etkin bir 

şekilde gerçekleştirilmesiyle ilişkilidir. Bu noktada da bilgisayar destekli 

denetim tekniklerinden yararlanarak denetimin gerçekleştirilmesi ile 

muhasebede dijitalleşmenin başka bir yönü ortaya çıkmaktadır. 

Muhasebedeki değişim ve dönüşümü özellikle de dijitalleşmeyi 

etkileyen birçok temel unsur bulunmaktadır. Bunlar şöyle 

sınıflandırılabilir (Kayabaşı ve diğerleri, 2007); 

 Teknoloji 

 Yasal Düzenlemeler 

 Ekonomik Gelişmeler 

 Küreselleşme 

 Çevresel Gelişmeler-Sürdürülebilirlik  

 Yönetim Yaklaşımları 

 Kültür 

 Eğitim 

 Meslek Örgütleri 

3.1. Teknoloji 

Günümüzde teknoloji, tüm mal ve hizmetlerin sadece üretim 

süreçlerinde değil, ürün tasarımı ve geliştirilmesi ile yönetimini de 

kapsayan tüm süreçlerde yararlanılan, ekonomik değer yaratan bir unsur 

haline gelmiştir.  

Yapılan çalışmaların çoğu, uluslararası rekabette güç elde 

edebilmek ve bunu sürdürebilmek için teknolojik yeteneklere sahip 

olmanın ve bu yeteneklerini geliştirmenin önemini ortaya koymuştur.  

Teknoloji, bilgi teknolojileri ve üretim teknolojileri olarak iki başlık 

altında sınıflandırılabilir (Kayabaşı ve diğerleri, 2007). 
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3.1.1. Bilgi Teknolojileri 

Küreselleşmenin etkilerini hızlandıran önemli unsurlardan biri olan 

bilgi teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde rekabet ortamında başarılı 

olmak isteyen işletmelerin karar alıcılara zamanında doğru ve gerçekçi 

bilgi üretmesi için bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını zorunlu hale 

getirmiştir. Bu nedenle işletmelerin bilgi üretme sisteminin vazgeçilmez 

bir parçası olan muhasebe bilgi sistemleri bilgi teknolojilerinden en çok 

yararlanan ve bu alandaki değişim ve gelişmelerden çok etkilenen 

sistemlerden biridir.  

Günümüzde dijital ortamdan elde edilen veriler, dijital ortamda 

işlenip, dijital ortamda bilgi kullanıcılarına sunulmaktadır. Dijitalleşme ile 

muhasebe bilgi sisteminde bilginin üretilebilmesi için finansal nitelikteki 

faaliyetlere ilişkin bilgilerin ölçülmesi, değerlemesi, raporlanması ve 

iletilmesinin zamanında ve güvenilir bir biçimde gerçekleşebilmesi 

sağlanabilmektedir. Ayrıca üretilen bilgilerin maliyetleri önemli ölçüde 

azalmış ve işletmelerin rekabet etme yetenekleri gelişmiştir. 

3.1.2. Üretim Teknolojileri 

Nitelikle ürün ve hizmet sunumu hedefinin yanında azaltılmış 

maliyetlerle rekabetçi ortamda avantaj elde etmek isteyen işletmeler, satın 

alma, üretim, lojistik, planlama, ürün geliştirme, satış ve diğer kurum içi 

işlemlerde teknolojik yararlanmaktadır. Günümüzde rekabetçi ortam kadar 

ürün ömürlerinin kısalması, tedarikçi yönetiminin önemi, kalite 

maliyetlerinin yönetimi, tam zamanlı üretim anlayışı, eş anlı tasarım, esnek 

üretim gibi faktörler üretim teknolojilerinde dijitalleşmeyi etkileyen 

faktörler arasındadır. Daha önce de bahsedilen robotik yapıların 

kullanıldığı akıllı fabrikalar döneminin başladığı bu dönem birçok yıkıcı 

yeniliği de beraberinde getirecektir. 

3.2. Yasal Düzenlemeler 

Yasalar, işletmelerin ticari faaliyetlerinin belirli bir disiplin altına 

alınması, ortakların, alıcıların, satıcıların ve diğer işletme ile ilgili 

tarafların başka bir ifade ile üçüncü kişilerin haklarının korunması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, ticari anlaşmazlıkların 

çözümü, vergi matrahlarının saptanması amacı ile tutulacak defterlerin, 

kullanılacak yasal belgelerin ve faaliyetler sonucunda düzenlenecek mali 

raporların ve ilgili bildirimlerin hatta bazı işlemlerin nasıl izleneceğini, 

bazı kalemlerin mali raporlarda nasıl gösterilip izleneceğini ve yer 

alacağını muhasebe ve finansmana ilişkin mevcut yasalar 

sınırlandırmaktadır (Kayabaşı ve diğerleri, 2007).  

Ülkemizde son yıllarda Maliye Bakanlığı’nın e-fatura, e-defter, e-

beyanname, e-arşiv gibi dijital araç ve teknolojileri kapsayan e-
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uygulamalar ile ilgili yasal düzenlemeler muhasebe uygulamalarında 

teknoloji uygulamalarını zorunlu kılmıştır. 

3.3. Ekonomik Gelişmeler 

İşletmeler, ekonomik gelişmelerdeki herhangi bir istikrarsızlık ve 

belirsizlik durumundan olumsuz yönde fazlasıyla etkilenirler. Ekonomik 

gelişmeler işletmelerin dijitalleşme çabalarının tamamlanması ve 

sürdürülebilirliğini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çünkü işletmeler 

teknolojik gelişim de değişim için sadece ülke kaynaklarından değil 

küreselleşen dünya kaynaklarından yararlanmaktadırlar. 

3.4. Küreselleşme 

Küreselleşme, en anlaşılır tanımıyla dünyanın küçük bir köye 

dönüşmesidir.  Küreselleşme, insanların, sermayenin ve ticaretin siyasi 

olarak belirlenmiş sınırları aşmasıdır. Küreselleşme ortaya çıkan küresel 

pazarlarda yüksek kaliteli ürün ve hizmetler ile müşteri memnuniyeti 

beklentileri işletmelerin ithalat ihracat işleyişlerini önemli ölçüde 

değiştirmiştir. Gerçek pazarlardan sanal pazarlara kayan bir ticaret ağının 

yarattığı finansal etkinin raporlanma süreci o ölçüde değişime uğramıştır. 

Ayrıca küreselleşme ile beraber ileri teknoloji sahibi işletmeler ile 

çok uluslu işletmelerin rekabet avantajı elde ettikleri açıklanan sayısal 

göstergelerle bilinmektedir. Bu değişimin en başta muhasebe standartları 

yoluyla muhasebeye etkisi de göz ardı edilemez. 

3.5. Çevresel Gelişmeler-Sürdürülebilirlik 

Sanayileşmenin artması sonucu çevreye daha fazla zarar verilmesi 

insanları ve kurumları bu zararın etkilerini azaltma ve önlemeye yönelik 

faaliyetler gerçekleştirmeleri konusunda zorlamaktadır (Kayabaşı ve 

diğerleri, 2007). İşletmelerin sürdürülebilirliği çerçevesinde, sosyal 

sorumlulukla hareket ettiklerini ortaya koyan raporlamalar her geçen gün 

önemini arttırmaktadır. Bu nedenle işletmelerin çevresel duyarlılıklarını 

raporladıkları raporlama çerçeveleri sürekli güncellenmektedir.  

3.6. Yönetim Yaklaşımları 

Modern yönetim teorisi, işletmeleri sürekli çevresi ile etkileşim 

içinde bulunan ve değişen çevresel faktörlerden etkilenerek davranışlarını 

şekillendiren birer sistem olarak açıklamaktadır. Rekabet eden bir çevrede, 

sürekli değişen bir teknolojik sistemin içinde yer alan işletmelerin başarılı 

olabilmeleri için yönetim anlayışlarını bu değişimler karşısında 

uyarlamaları gerekmektedir. Artık işletmeler bu değişim ve gelişmelere 

uyum sağlamakla yetinmemeli erken uyarı sistemleri gibi uyum 

mekanizmaları da geliştirmelidirler (Kayabaşı ve diğerleri, 2007). İşletme 

içerisinde yapılan faaliyetlerinin sonuçlarını, işletme çevresine 

ulaştırmakla sorumlu olan muhasebe de bu değişimden kaçınılmaz bir 
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biçimde payını almaktadır. Faturaların klasörlerde, kayıtların defterlerde 

saklandığı bir süreçten dijital ortamlarda güvenliğinin sağlanması ve 

saklanması ortamına geçildiği böyle bir dönemde sistemi aynı şekilde 

yönetmek, aynı risklerle karşı karşıya kalmak mümkün değildir. 

3.7. Kültür 

Kültür, değerler ve normlar toplamından oluşmaktadır. Kültür 

bireylerin yaşamlarını etkilediği gibi işletmelerin iş yapışını ve sosyal 

sorumluluklarını da etkiler.  Şeffaflıktan yana olan açık toplumlarda 

işletmelerin iletişim aracı olan finansal raporların doğruluğu ve 

güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle raporların hazırlanması yeterli 

gelmez, denetlenmesi de önem arz eder. Kapalı toplumlarda işletmeler ile 

ilgili bilgiler fazla paylaşılmaz. Örneğin Türkiye’de hala yürürlükte olan 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, işletmeleri Bilanço ve 

Kar/Zarar Raporunu yayınlamakla yükümlü kılar. Oysa Uluslararası 

Muhasebe Standartları ve (bu standartlardan türetilmiş olan) Türkiye 

Muhasebe Standartları bu tablolarla birlikte detaylı bilgi verilmesini yani 

dipnot ve açıklamaları da zorunlu kılar. Raporlamanın kapsamı çok daha 

kapsamlıdır. Ayrıca muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal 

raporlar denetimden geçmek zorunda iken Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlar için böyle bir 

zorunluluk yoktur. 

3.8. Eğitim 

Baş döndürücü bir hızla çeşitli teknolojilerin geliştiği bu dönemde 

eğitim hayatında edinilen mesleki ve diğer bilgiler çok kısa bir süre 

içerisinde eskimesi nedeniyle, yeni kuşakların kendilerinden önceki 

kuşaklara göre daha fazla öğrenme içerisinde olmaları gerekmektedir. 

Ayrıca hızlı değişen teknoloji, birçok mesleğin işleyişini ve yapısını 

değiştirirken bazı meslekleri de ortadan kaldırmakta ve kaldırmaya devam 

etmektedir. Bu nedenle, günümüz dünyasında bir şeyi nasıl yaptığını bilen 

çalışanlar yerine nasıl yaptığını öğrenebilecek çalışanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Artık eğitim sisteminden öğrenmeyi öğrenen kişiler 

yetiştirmeleri beklenmektedir. Öğrenmeyi öğrenenler bildikleri şey o 

olduğu için değil bir şeyleri öğrenmek isteyenler oldukları için dijital 

dönüşümün daha çok ihtiyaç duyacağı bir çalışan profilini oluşturmaktadır. 

Günümüzde eğitimin ilk basamaklarından itibaren, öğrenmeyi öğrenen, 

yani öğrenmeyi bir davranış biçimi olarak içselleştiren bireyler yaratmaya 

yönelik müfredat oluşturulması beklenmektedir.  

3.9. Meslek Örgütleri 

Muhasebe gibi sorumluluk alanı yasalarla oluşturulmuş ve ayrıca 

bağımsız da yürütülebilen meslekler bir meslek örgütü çatısında 

gerçekleştirilmektedir. Meslek örgütlerinin temel işlevi, yasalarında yer 
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alan ve meslekleriyle, meslek mensuplarıyla ilgili öngörülen işlevleri 

yerine getirmesinin yanısıra meslekle ilgili küresel gelişmeleri takip ederek 

meslek mensuplarını yenilik ve değişimlere hazırlamaktır. Yapılan bazı 

çalışmalar, gelecekte ortadan kalkacak meslekler arasında defter tutuculuk 

olarak sınırlandırılan muhasebeciliğin de olduğunu göstermektedir. 

Meslek örgütü dijitalleşen bu dünyada meslek mensuplarının bu değişimle 

nasıl baş edeceğini, nasıl bir dönüşüm içinde olduklarını aktarmak 

yükümlülüğü vardır. Bu kapsamda meslek örgütleri çeşitli düzenlemeler 

ve çalışmalar yaparlar. Meslek örgütünün meslek mensubunun işlerinin 

kolaylaştıracak çeşitli teknolojik yazılımları geliştirmesinin yanında 

sürekli eğitim, etik standartlar gibi uygulamalar bunlara örnek verilebilir. 

Günümüzde meslek örgütleri sürekli eğitim kapsamında dijital dönüşümle 

ilgili çeşitli konularda sertifikasyon programları oluşturulmalıdırlar. 

4. DİGİTALLEŞEN MUHASEBENİN EĞİTİM MÜFREDATI 

Muhasebe eğitimine yön geren UES (Uluslararası Muhasebe Eğitim 

Standartları), Bologna Süreci, Yeterlilik Çerçeveleri, Meslek Kuruluşları 

Çalışma Raporları gibi farklı ulusal ve uluslararası çalışmalar 

bulunmaktadır. Bu çalışmanın kapsamına İFAC tarafından yayınlanan 

uluslararası muhasebe eğitimi standartları girmektedir. 

Günümüzde dijital dönüşümlerdeki hız, mesleklerin yaşam 

döngülerini ve sürelerini önemli ölçüde değiştirdiğinden meslekle ilgili bir 

diploma eğitiminden ziyade sertifika eğitimleri ön plana çıkmakta böylece 

sürekli eğitim kaçınılmaz hale gelmektedir. Muhasebe mesleğinin 

yürütülebilmesi için verilen muhasebe eğitimi farklı eğitim düzeylerinde 

olabilir. İFAC tarafından yayınlanan uluslararası muhasebe eğitim 

standartları çerçevesinde bu eğitimin üniversite düzeyinde olması 

beklenmektedir. Muhasebe için diploma eğitimi müfredatı oluştururken 

ulusal ilke ve prensipler, beklentiler kadar uluslararası beklentilerin ve 

çalışmaların da göz önünde bulundurulması gerekir. Oluşturulacak yeni 

eğitim sistemi, dijital çağ gereksinimlerini tasarlayacak,  geliştirecek ve 

değerlendirecek niteliklere sahip, dijital çağdaki iş şartlarına uygun 

öğrenmeyi öğrenen, dijital vatandaşlığın farkında olan ve bunun 

sorumluluklarını yerine getiren bireyler yetiştirmek amacını taşımalıdır. 

4.1. Muhasebe Eğitim Standartları Genel Çerçevesi 

Muhasebe meslek örgütü Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin de üyesi olduğu 

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde denetim, 

etik, kamu sektörü ve eğitim alanlarında standartlar oluşturan kurullar 

bulunmaktadır. Bu çalışmada incelenen Uluslararası Eğitim Standartları 

(IES-International Education Standards), ilk olarak 1977 tarihinde Eğitim 

Komitesi (Education Committee) tarafından oluşturulmuştur. Daha sonra 

komitenin ismi ve yapısı değişikliğe uğramış; Uluslararası Muhasebe 
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Eğitimi Standartları Kurulu (IAESB – International Accounting Education 

Standards Board) ismiyle faaliyetlerine devam etmiştir (www.ifac.org). 

Bu standartlara göre muhasebe mesleği eğitim programları, aday 

muhasebe meslek mensuplarının, ilk mesleki gelişim (İMG) aşamasının 

sonunda uygun mesleki yeterliliği geliştirmesini destekleyecek nitelikte 

tasarlanmıştır. Bu programlar, üniversiteler, diğer yükseköğretim 

kurumları ve IFAC üyesi meslek kuruluşları tarafından sunulan ruhsat ve 

kurslar neticesinde alınan resmi eğitimlerin yanı sıra, işverenlerce sağlanan 

staj ve iş yeri eğitimlerini de kapsayabilir. IFAC, muhasebe mesleği eğitim 

programlarının sadece üyesi meslek kuruluşları tarafından yerine 

getirilmesini değil tüm paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmesini esas 

almaktadır. 

Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları (UES), IFAC üyesi 

meslek kuruluşları ile diğer eğiticilere rehberlik sağlaması için 

hazırlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kurulu 

(IAESB) tarafından bu çalışmalar yapılırken aşağıdaki hususlar göz 

önünde bulundurulmuştur;  

 - IFAC üyesi meslek kuruluşlarının ülkelerindeki kültür, gelişim, 

dil ve eğitim, yasal ve sosyal sistemlerinin farklılığının genişliği, 

 - Muhasebe meslek mensuplarının yerine getirdikleri işlevlerin 

geniş çeşitliliği, 

- IFAC üyesi meslek kuruluşlarının ruhsatlandırma öncesi ve sonrası 

muhasebe mesleği eğitim programlarını geliştirirken farklı seviyelerde 

oldukları. 

Bu doğrultuda tasarlanıp 2005 yılında yayınlanan ve 2014 yılında 

revize edilen eğitim standartlarının (UES) ilk dördü meslek mensuplarının 

eğitimleri ile ilgili hazırlanmıştır. Meslek mensuplarının eğitimleri ile ilgili 

1. standart mesleğe giriş ile ilgili iken 2 ve 3 nolu standartlar ilk mesleki 

gelişimle ilgilidir. 4. standart profesyonel gelişim ile ilgili iken 5. standart 

staj ve deneyimle ilgilidir. 6. standart mesleği yürüten meslek 

mensuplarının sürekli eğitim çerçevesini ortaya koyarken 7. standart 

denetim ile ilgilidir. Kurul tarafından yayınlanan standartlar;  

UES 1: Profesyonel Muhasebe Eğitim Programlarına Giriş 

Koşulları: Muhasebe eğitimi programlarına giriş için gerekli eğitimleri 

içermektedir.  

UES 2: Teknik Yeterlilik: Muhasebecilik mesleğine yönelik 

verilecek eğitimdeki dersleri içermektedir.  

UES 3: İlk Mesleki Gelişim - Teknik Yeterlilik:  Bu standart, 

profesyonel muhasebe mesleği için gerekli olan mesleki becerileri 

açıklamaktadır.  
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UES 4: İlk Profesyonel Gelişim - Profesyonel Değerler, Etik ve 

Tutumlar: Bu standart, profesyonel muhasebe mesleğine yönelik 

uygulanması gereken, etik değerleri ve davranışları açıklamaktadır.  

UES 5: İlk Profesyonel Gelişim - Pratik Deneyim: Bu standart, 

muhasebecilerin alması pratik deneyim kazanmalarına yönelik bilgileri 

içermektedir.  

UES 6: Başlangıç Mesleki Gelişimi - Mesleki Yeterliliğin 

Değerlendirilmesi: Bu standart, adayların mesleki yeterlilik ve 

yetkinliklerinin değerlendirilmesini içermektedir.  

UES 7: Sürekli Mesleki Gelişim: Bu standart, muhasebecilerin 

yetkinliklerinin sürekli iyileştirilmesinin önemini ve yaşam boyu öğrenme 

konusundaki kararlılığını teşvik edici bilgileri içermektedir.  

UES 8: Finansal Tabloların Denetimlerinden Sorumlu Ortaklar İçin 

Mesleki Yeterlilik: Bu standart, belirli çevre ve endüstrilerde çalışanların 

da aralarında bulunduğu denetim uzmanları için olması gereken 

yetenekleri içermektedir.  

Standartlar incelendiğinde muhasebe meslek mensupları için 

mesleki bilgi, beceri ve tutumları kapsayan bir çerçevede yayınlandıkları 

görülmektedir. Standartlar mesleğe giriş öncesi, mesleğe başlama ve 

mesleğin yürütülmesi sırasındaki teknik yeterlilikleri, mesleki becerileri ve 

mesleki değerler, etik ve tutumların geliştirilmesine yöneliktir. 

Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartlarında değinilen mesleki bilgi ve 

beceriler bu çerçevede aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

1- Mesleki Bilgiler (Teknik Yeterlilikler) 

 Muhasebe, Finans ve İlgili Bilgi: Finansal muhasebe ve 

raporlama, yönetim muhasebesi ve kontrol, vergileme, iş ve ticaret 

hukuku, denetim ve güvence, finans ve finansal yönetim, mesleki 

değerler ve etik konularını kapsar. 

 Organizasyon ve İş Bilgisi: Ekonomi, iş çevresi, kurumsal 

yönetim, iş etiği, finansal piyasalar, örgütsel davranış, yönetim ve 

stratejik karar alma, pazarlama, uluslararası iş ve küreselleşme 

konularını kapsayacak nitelikte olmalıdır. 

 Bilişim Teknolojisi (BY) Bilgisi ve Yeterlilik: BT genel 

bilgisi, BT kontrol bilgisi, BT kontrol yeterlilikleri, BT kullanıcısı 

yeterlilikleri çerçevesinde bilgi sistemleri yöneticisi, kontrolörü ya 

da tasarımcısı rollerinden birini veya bir karışımının yeterliliğini 

sağlayacak biçimde bir eğitim içeriği olmalıdır. 
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2- Mesleki Beceriler 

 Entelektüel Beceriler: beşeri, yazılı ve elektronik kaynak 

bilgisini saptama, elde etme, düzenleme ve anlama yeteneği, 

oruşturma, araştırma, mantıksal ve analitik düşünme, muhakeme 

gücü ve çözümsel analiz kapasitesi, alışılmamış ayarlarda olabilen 

yapılandırılmamış problemleri belirleme ve çözme yeteneğini 

kapsayan eğitim içerik ve yöntemlerini ortaya koymaktadır. 

 Teknik ve Fonksiyonel Beceriler: Sayılardan anlama 

(matematiksel ve istatistiksel uygulamalar) ve BT becerisi, karar 

modellemesi ve risk analizi, ölçme, raporlama, yasal ve 

düzenleyici yükümlülükler ile uyum becerisi sağlanmalıdır. 

 Kişisel Beceriler: Kendi kendini yönetme, insiyatif, etkili 

ve kendi kendine öğrenme, sınırlı kaynaklarla önceliklerin 

seçilmesi ve belirlenmesi yeteneği, dar son teslim tarihlerini 

karşılamak için çalışma düzenleme yeteneği, değişimi öngörme ve 

adapte etme yeteneği, karar almada mesleki değerler, etik ve 

tutumların uygulanmasını dikkate almak ve mesleki şüphecilik 

becerilerinin kazandırılmasını kapsamaktadır. 

 Kişilerarası (Toplumsal) ve İletişim Becerileri: 
Uyuşmazlığa karşı koymak ve onları çözmek için bir danışma 

süreci içinde diğerleriyle birlikte çalışma, takımlarda çalışma, 

kültürel ve entelektüel biçimde farklı insanlarla etkileşim kurma, 

mesleki görevlerde kabul edilebilir çözümler ve anlaşmaları 

müzakere etme, karşıt-kültürel yapılar içinde etkili çalışma, resmi, 

resmi olmayan, yazılı ve sözlü iletişim aracılığıyla görüşleri etkili 

bir biçimde sunma, tartışma, raporlama, ve savunma, kültür ve dil 

farklılıklarına hassasiyeti içeren etkili dinleme ve okuma 

becerilerini kapsamaktadır.  

 Organizasyon ve İş Yönetimi Becerileri: Stratejik 

planlama, proje yönetimi, beşeri ve kaynak yönetimi ve karar 

alma, görevleri düzenleme ve devretme; motive etme ve insanları 

geliştirme yeteneği, liderlik, mesleki yargılama ve muhakeme gibi 

becerilerin kazandırılmasını içermektedir. 

4.2. İlk Mesleki Gelişim Süreci Bilgi Teknolojileri Teknik 

Yeterlilikleri 

Bu kısımda uluslararası muhasebe eğitimi standartları çerçevesinde 

mesleki bilgilerin teknoloji kısmı ile ilgili olarak ilk mesleki gelişim (İMG) 

aşamasında kazandırılması gereken bilgilere değinilecektir.  

İMG, aday muhasebe meslek mensubunun, bir muhasebe meslek 

mensubu olarak görevini yerine getirmesine olanak sağlayan yeterliliği ilk 

olarak geliştirdiği öğrenme ve gelişimdir. İMG, genel eğitim, muhasebe 

meslek eğitimi, staj ve değerlendirmeyi kapsar. İMG, aday muhasebe 
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meslek mensubunun muhasebe mesleğinde seçtikleri roller için gereken 

mesleki yeterliliği gösterebilinceye kadar devam eder.  

Bu aşamada aday meslek mensubundan orta düzeyde bilgi 

teknolojisi bilgi ve becerilerine sahip olması beklenmektedir. Bu 

aşamadaki bilgi ve becerinin kapsamı şöyle açıklanmıştır; 

(i) Genel bilgi teknoloji kontrollerinin ve ilgili uygulama 

kontrollerinin yeterliliğinin analiz edilmesi. 

(ii) Bilgi teknolojisinin veri analizine ve karar alma sürecine nasıl 

katkı sağladığının açıklanması.  

(iii) İşletme analitiği yoluyla karar alma sürecini desteklemek 

için bilgi teknolojisinin kullanımı. 

Yukarıda bahsi geçen konular çeşitli yollarla; ayrı ayrı derslerle ya 

da iş bilgisi ile ilgili konulara veya muhasebe ve muhasebe ile alakalı 

konulara entegre edilerek kazandırılabilir. Hatta bilgi teknolojileri ile ilgili 

bu yeterlilikler iş tecrübesi yoluyla da elde edilebilir. Mesleki 

yeterliliklerin kazandırılmasında e-öğrenimden yararlanılması 

kaçınılmazdır artık. E-öğrenmede derslerde, bilgisayar teknolojisi ve 

iletişim yazılımı birleştirilir.. 

4.3. Ruhsatlandırma Öncesi Muhasebe Meslek Mensupları İçin 

Bilgi Teknolojisi 

Uluslararası Eğitim Uygulamaları Açıklamaları 2 (UEUA 2), 

muhasebe meslek mensuplarının eğitim ve gelişimlerinde genel kabul 

görmüş iyi uygulamaların uygulamaya konmasında Uluslararası 

Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) üyesi meslek kuruluşlarına yardım 

eden çalışmalardır. 

 2 nolu “Muhasebe Mesleği Eğitim Programlarının İçeriği” 

Uluslararası Eğitim Standardı (UES),  muhasebe meslek mensubu olarak 

ruhsatlandırılmak isteyen adayların, muhasebe mesleği eğitim 

programlarının bilgi içeriğini tanımlamaktadır. UEUA 2 ise, 

ruhsatlandırma öncesi muhasebe mesleği eğim programlarının bilgi 

teknolojileri bilgisi bileşeni ile ilgili olarak UES 2’nin uygulamaya 

konmasında IFAC üyesi meslek kuruluşları ile diğer eğiticilere rehberlik 

sağlaması için hazırlanmıştır. 

IFAC üyesi meslek kuruluşları UES’leri uygulamaya koyarken, 

adayların ruhsatlandırma için gerekli olan genel BT ve BT kontrol bilgisi 

ve yeterliliğini elde ettiklerini garanti etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca, daha önce de değinildiği gibi tüm adaylardan muhasebe 

meslek mensubu olarak ruhsatlandırılmaları için UES 2’de belirlenen üç 

rolden (bilgi sistemleri yöneticisi, değerlendiricisi ve tasarımcısı) en az 
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birinin bilgisine ve kavramasına veya bu rollerden bir kombinasyonuna 

sahip olması beklenmektedir. Muhasebe meslek mensupları, daha özel bir 

eğitimle, bilgi sistemleri tasarımı, bilgi sistemleri yönetimi ve kontrolü ile 

bilgi sistemleri değerlendirmesi gibi daha karmaşık BT ile ilgili alanlarda 

çalışabilirler.  

Ruhsatlandırma öncesi  muhasebe meslek adaylarının bilgi 

teknolojileri konusunda aşağıdaki konu alan ve yeterliliklerinin bir veya 

birkaçını (veya karışımı)  kapsayacak bir değerlendirme yapılmalıdır:  

(a) Genel BT bilgisi,  

(b) BT kontrol bilgisi,  

(c) BT kontrol yeterlilikleri,  

(d) BT kullanıcı yeterlilikleri, 

(e) Bilgi sistemleri yöneticisi, değerlendiricisi ya da tasarımcısı  

IFAC, üyesi olan meslek kuruluşlarından kendi çevrelerine uygun 

olarak bu alanlardaki bilgi ve kavrayış için detaylı kriterler belirlemelerini 

istemektedir. Yukarıdaki (a)’dan (d)’ye kadar olan konu alanları ve 

yeterlilikleri, ruhsatlandırma safhasında tüm muhasebe meslek 

mensuplarından istenilen genel BT bilgisi ve yeterliliklerini içerir.  

4.3.1. Bilgi Teknolojileri Alanındaki Genel BT Konu Alanları ve 

Yeterlilikleri  

Genel BT Bilgisi muhasebe meslek mensubu adayların bu konu 

alanındaki bilgi ve becerilerini göstermeleri için, genel BT bilgisiyle ilgili 

bir konu yelpazesini açıklayabilme, tanımlayabilme ve tartışabilme 

yeteneğini göstermeleri gerekmektedir. IFAC üyesi meslek kuruluşları, 

ruhsatlandırma öncesi bir muhasebe meslek eğitimi programının BT 

bileşeninin kapsamında Tablo 1’de belirtilen konuları içerip içermediğini 

dikkate almalıdırlar. 

Tablo 1: Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarından İstenen 

Genel BT Yeterlilikleri ve Konuları 

Genel BT Konuları Bilgisi 

İstenen Yeterlilik Yeterlilik Kapsamındaki 

Konular 

Bilgi Teknolojisi Stratejisi 

BT stratejisi ile iş stratejisini 

hizalamanın önemini açıklayabil-

 İşletme stratejisi ve 

vizyonu  

 Mevcut ve gelecek IT 

ortamı 
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meli,  tanımlayabilmeli ya da 

tartışabilmeli 

 IT strateji planlaması  

 Süre giden yönetişim ve 

izlemenin sonuçları 

Bilgi Teknolojisi Mimarisi 

BT mimarisinin işletmenin iş 

modeli ile nasıl ilişkilendiğini 

açıklayabil-meli, tanımlayabilmeli 

ya da tartışabilmeli. 

 Genel sistem kavramları  

 İşletme sistemlerindeki 

işlem süreçleri  

 Donanım unsurları  

 Yazılım  

 Protokoller, standartlar 

ve sağlayıcı teknolojiler  

 Veri organizasyonu ve 

erişim yöntemleri  

 BT Uzmanları 

Bir İş Süreci Sağlayıcısı olarak BT 

BT’nin iş modelleri ve iş süreçleri 

üzerinde nasıl etkisi olduğunu ve 

ilgili riskleri açıklayabilmeli, 

tanımlayabilmeli ya da 

tartışabilmeli 

 Hissedarlar ve onların 

şartları  

 İşletmenin iş modelleri  

 BT ile ilgili riskler ve 

fırsatlar  

 İşletmenin iş modelleri, 

süreçleri ve çözümleri 

üzerine BT’nin etkisi 

Sistemlerin Edinilmesi ve Gelişim 

Süreçleri 

sistemlerin edinilmesi ve gelişim 

süreçlerinin aşamalarını açıklaya-

bilmeli, tanımlayabilmeli ya da 

tartışabilmeli ve muhasebe meslek 

mensubunun bunlardaki rolünü 

anlayabilmeli. 

 Sistemlerin edinilmesi/ 

kullanım süresi aşamalarına 

ilişkin görevlerin 

geliştirilmesi,  

 Araştırma ve fizibilite 

çalışmaları,  

 İhtiyaç analizleri ve ilk 

tasarım,  

 Sistem tasarımı, seçimi, 

edinme/geliştirme,  

 Sistemlerin uygulamaya 

konulması  

 Sistemlerin bakımı ve 

program değiştirme,  

 Proje yönetimi, proje 

planla-ması, proje kontrol 

yöntem-leri ve standartları. 

Bilgi Sistemlerinin Yönetimi  BT organizasyonu,  

 BT operasyonlarının 

etkinli-ğinin ve 

verimliliğinin yönetimi,  
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BT’nin bir organizasyon içerisinde; 

(a) muhasebe sistemleri,  

(b) performans izleme ve  

(c) donanım ve yazılımın 

güncellenmesi için yönetim ve 

prosedürlerin değiştirilmesi üzerine 

odaklanarak nasıl yönetildiğini 

açıklayabilmeli, tanımlayabilmeli 

ya da tartışabilmeli. 

 BT varlık yönetimi,  

 Değişlik kontrolü, 

güncel-lemeler ve sorun 

yönetimi,  

 BT güvenlik yönetimi,  

 BT kaynakları üzerinde 

performans izleme ve 

finansal kontrol, 

 Mesleki kullanım için 

yazılım. 

İletişim ve BT 

İletişimler ile ilgili olarak BT ve 

BT’nin faydaları ve risklerini 

açıklayabilmeli, tanımlayabilmeli 

ya da tartışabilmeli. 

 BT iletişiminin genel 

kavramları  

 Ağlar ve elektronik veri 

transferi  

 BT ile desteklenen 

iletişimde riskler 

4.3.2. Genel BT Konuları Dışındaki Alanlar ve Yeterlilikleri  

Ruhsatlandırma öncesi muhasebe meslek adaylarından genel bilgi 

teknolojileri bilgisi dışında BT kontrol bilgisi, kontrol yeterlilikleri, 

kullanıcı yeterlilikleri, bilgi sistemleri yöneticisi, değerlendiricisi ya da 

tasarımcısı yönünde de bilgi ve beceriler edinmeleri istenmektedir.  

4.3.2.1. BT Kontrol Bilgisi 

Muhasebe meslek mensubu adaylarının bu konu alanında bilgi ve 

kavrayışı göstermeleri için, BT kontrol bilgisiyle ilgili bir konu yelpazesini 

açıklayabilme, tanımlayabilme ve tartışabilme yeteneğini göstermeleri 

gerekmektedir. IFAC üyesi meslek kuruluşları, ruhsatlandırma öncesi bir 

muhasebe meslek eğitimi programının BT bileşenin bir parçası olarak, 

aşağıdaki konuları içerip içermediğini dikkate almalıdırlar:  

 BT iç kontrol ortamları, 

 BT hedefleri, 

 BT risk örnek olayları, 

 BT risk değerlendirmeleri,  

 BT risk yanıtları,  

 BT kontrol faaliyetleri,  

 BT ile ilgili bilgiler ve iletişim,  

 BT ile ilgili izleme 
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4.3.2.2. BT Kontrol Yeterlilikleri 

Meslek mensubu adaylarından staj süresince BT kontrol 

yeterliliklerini geliştirmesi beklenmektedir. IFAC üyesi meslek 

kuruluşları, ruhsatlandırma öncesi bir muhasebe meslek eğitimi 

programının bu kapsamda aşağıdaki konuları içermesini dikkate 

almalıdırlar: 

 Kontrolleri analiz etmek ve değerlendirmek için 

uygun kontrol kriteri, 

 BT iç kontrol ortamı, 

 Seçilmiş BT hedefleri, 

 Belirlenmiş BT örnek olayları, 

 BT risk değerlendirmesi, 

 Seçilmiş BT risk yanıtları, 

 BT kontrol faaliyetleri, 

 BT ile ilgili bilgiler ve iletişim, 

 BT ile ilgili izleme süreci ve alınan önlemler, 

 İşletme ve muhasebe problemlerine, uygun BT 

sistemleri ve araçlarını uygulamak, 

 İşletme ve muhasebe sistemlerinin kavranması, 

 Kontrollerin kişisel sistemlere uygulanması. 

4.3.2.3. BT Kullanıcı Yeterlilikleri 

BT kullanıcı rolü ile ilgili üç geniş yeterlilik alanı belirlenmiştir; 

(a) İşletme ve muhasebe problemlerine, uygun IT sistemleri ve 

araçlarını uygulamak,  

(b) İşletme ve muhasebe sistemlerinin kavrayışını göstermek,  

(c) Kontrolleri kişisel sistemlere uygulamak.  

Bu yeterlilikleri, adaylar uygun BT sistemlerini ve araçlarını 

kullanarak işlerini yerine getirmeleri yeteneğiyle gösterilecektir. 

4.3.2.4. Bilgi Sistemleri Yöneticisi Rolü 

Bilgi sistemleri yöneticisi rolüne yoğunlaşan muhasebe meslek 

mensubu adaylarının, yeterlilik düzeyinde olmasa da aşağıdaki konularda 

bilgi ve kavrayışa sahip olmaları gerekir. Yani konuların bazılarını ya da 

tamamını ve bunların ilgili işletme düzenlemesindeki önemini 

tanımlayabilmeli ya da açıklayabilmelidir. Ya da bir ekibin bir parçası 

olarak ya da gözetim altında bazılarına ya da tamamına etkin bir biçimde 

katılma yeteneğini göstermelidir. Bu kapsamdaki konular şunlardır; 

 Bir işletmenin BT stratejisini yönetmek, 

 Bir BT organizasyonunu yönetmek, 

 BT operasyonlarının etkinliğini ve verimliliğini 

yönetmek, 
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 BT üzerinde finansal kontrol sağlamak, 

 BT kontrollerini yönetmek, 

 Sistemlerin edinilmesi, geliştirilmesi ve 

uygulamaya konulmasını yönetmek, 

 Sistemlerin değişimini yönetmek ve ilgili 

sorunların yönetimi 

4.3.2.5. Bilgi Sistemleri Değerlendiricisi Rolü 

Bilgi sistemleri değerlendiricisi rolüne yoğunlaşan muhasebe 

adayları aşağıdaki konuların bazılarını ya da tamamını tanımlayıp 

açıklayabilmeli ya da bir takımın üyesi olarak bazılarına ya da tamamına 

etkin bir biçimde katılma yeteneğini ispatlamalıdır. Bilgi sistemleri 

değerlendiricisi rolü için tespit edilen konular şöyle sıralanmıştır; 

 Sistem değerlendirme planlaması, 

 Sistem değerlendirmesi, 

 Değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve 

izlenmesi 

4.3.2.6.  Bilgi Sistemleri Tasarımcısı Rolü 

Bilgi sistemleri tasarımcısı rolü kapsamında; 

 Bir işletmenin iş süreçleri ve organizasyonunda 

bilginin rolünün analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, 

 Proje yönetimi yöntemlerinin uygulanması, 

 Sistem araştırması ve proje başlatılması 

yöntemlerinin uygulanması, 

 Kullanıcı gereksinimlerini belirlenmesi ilk tasarım 

yöntemlerinin uygulanması, 

 Detaylı sistem tasarımı ve edinme/geliştirme 

yöntemlerinin uygulanması,  

 Sistemleri uygulamaya koyma yöntemlerinin 

uygulanması, 

 Sistem bakımı ve değişikliği yönetim 

yöntemlerinin uygulanması 

konularında bilgi ve kavrayışa sahip olmaları gerekir: 

4.3.2.7.  Karma Rol 

IAESB, pek çok çevrede, öğrenci ve muhasebe meslek mensupları 

tarafından yerine getirilen görevlerini yukarıda sayılan üç rolden (bilgi 

sistemleri yöneticisi, değerlendiricisi ve/veya tasarımcısı) sadece birine 

düşmediğini dikkate almaktadır. Dolayısıyla, IFAC üyesi meslek 

kuruluşları, ruhsatlandırma sırasında üyelerinin bazılarının ya da 

tamamının rol ya da görevlerini yansıtmak üzere yukarıda bahsedilen 

başlıklar, konular ve yeterlilik unsurlarının bazılarını kombine etmeyi de 

seçebilirler.  



[512] 
 

4.3.3. BT Öğretimi ve Değerlendirmesi 

 IFAC tarafından yayınlanan eğitim standartları, ruhsatlandırma 

öncesi muhasebe meslek eğitiminde bilgi teknolojileri ile ilgili yukarıda 

değinilen bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında, muhasebe, finans ve 

ilgili bilgi ile organizasyonel ve iş bilgisi gibi alanlarla entegre edilmesinin 

önemi üzerinde durmaktadır. Örneğin: bilgisayar temelli iş sistemlerinin 

bazı unsurlarının kapsamı, finansal muhasebe dersi içerisine entegre 

edilebilir. Ya da yönetim sistemlerinde yararlanılan bilgi teknolojilerinin 

bazı unsurlarının kapsamı, yönetim muhasebesi dersi içerisine entegre 

edilerek kazandırılabilir. 

Bilgi teknolojileri bilgisi ve yeterliliğinin gelişimi tipik olarak 

zorunlu resmi eğitim (sınıf-temelli öğrenim veya benzeri), bilgisayar-

temelli öğrenim ve işbaşında öğrenimin bir kombinasyonunu içerecektir. 

Bu eğitimlerde yukarıda bahsedilen konularda sunumu desteklemek ve 

öğrencilerin teorik BT bilgisinin pratik etkilerini kavrayışına yardımcı 

olmak için örnek olay çalışmaları, simülasyonlar, deneyimli meslek 

mensuplarıyla etkileşim ve benzer tekniklerden yararlanılabilir. Ayrıca  BT 

bilgisi konu alanları ve yeterliliklerinin bazıları ya da tamamı, staj süreci 

ile de bütünleştirilebilir. 

Uluslararası eğitim standartlarında meslek kuruluşlarının, 

ruhsatlandırma öncesi muhasebe meslek eğitimi programının bilgi 

teknolojisi bileşeninin, nasıl etkin bir biçimde değerlendirilebileceğini 

dikkate alması gerektiği belirtilmiştir. Bu konuda bir sınır getirmeyen 

standart değerlendirme teknikleri konusunda meslek kuruluşlarını 

bağımsız bırakmıştır. Meslek kuruluşları BT bilgisini, çoktan seçmeli 

sorular, uzun yazılı tarzında sorular veya mini örnek olay çalışmalarını 

kapsayacak şekilde, muhasebe eğitim programının diğer bileşenlerinin 

testleri ve sınavlarıyla bütünleşik olarak ya da tek olarak yapabilir. 

4.4. Ruhsatlandırma Sonrası BT Bilgisi ve Yeterlilikleri  

IAESB, ruhsatlandırma sonrası BT bilgisi ve yeterlilikleri ortaya 

konurken muhasebe meslek mensuplarının aldığı rollerin büyük çeşitliliği 

göz önüne alındığında kesin muhtemel bir rol için detaylı rehberlik 

sağlayamayacağını belirtmiştir. Genel  çerçevede oluşturulan roller ve 

yeterlilikleri şöyledir; 

a) Ruhsatlandırma sonrası BT Bilgisi ve Yeterlilikleri Bilgi 

Sistemleri Yöneticisinin Rolü 

Muhasebe meslek mensubundan BT Bilgisi ve Yeterlilikleri Bilgi 

Sistemleri Yöneticisi olarak; bir işletmenin BT stratejisini yönetmek, BT 

organizasyonunu yönetmek, BT operasyonlarının etkinliğini ve 

verimliliğini yönetmek, BT üzerinde finansal kontrol sağlamak, BT 

kontrollerini yönetmek, sistemlerin edinilmesi, geliştirilmesi ve 
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uygulamaya konulmasını yönetmek, sistemlerin değişimini yönetmek ve 

ilgili sorunların yönetimi ile ilgili konularda bilgi ve kavrayışa sahip 

olmaları beklenmektedir. 

b) Ruhsatlandırma Sonrası Bilgi Sistemleri 

Değerlendiricisinin Rolü 

Bilgi sistemleri değerlendiricisi rolüne yoğunlaşan muhasebe 

meslek mensuplarının, aşağıdaki konuların bazılarında ya da hepsinde bilgi 

ve kavrayışa sahip olmaları gerekir: 

 Sistem değerlendirme planlaması, 

 Sistem değerlendirmesi, 

 Değerlendirme sonuçlarının duyurulması ve 

izlenmesi. 

c) Ruhsatlandırma Sonrası Bilgi Sistemleri Tasarımcısının Rolü 

İFAC bilgi sistemleri tasarımcısı rolüne yoğunlaşan meslek 

mensuplarından adayların, aşağıdaki konulardan bazılarını ya da tamamını 

ilgili bir işletme düzenlemesinde yerine getirme yeteneğini ispatlamalarını 

beklemektedir; 

 İşletmenin iş süreçleri ve organizasyonunda 

bilginin rolünün analiz edilmesi ve değerlendirilmesi, 

 Proje yönetimi yöntemlerinin uygulanması, 

 Sistem araştırması ve proje başlatılması 

yöntemlerinin uygulanması, 

 Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi için ilk 

tasarım yöntemlerinin uygulanması, 

 Detaylı sistem tasarımı ve edinme/geliştirme 

yöntemlerinin uygulanması, Sistemleri uygulamaya koyma 

yöntemlerinin uygulanması, 

 Sistem bakımı ve değişikliği yönetim 

yöntemlerinin uygulanması. 

İFAC tarafından yayınlanan eğitim standartlarında denetçilerin bilgi 

teknolojileri bilgi ve yeterlilikleri ile ilgili çalışmaları da bulunmaktadır. 

Ancak bu standartlar, bu çalışma kapsamına alınmamıştır. 

SONUÇ 

İşletmelerde dijitalleşme tedarik ve değer zinciri süreçlerinin tam bir 

otomasyonunu sağlayacak teknolojik alt yapının kurulmasıyla beraber, 

yeni iş modelleri geliştirilmiştir. Nesnelerin interneti, derlenen büyük veri, 

yapay zeka, makine öğrenmesi ve çeşitli optimizasyon araçlarının 

kullanılmasıyla dijitale dönüşen işletmelerdeki insan sermayesinin de 

dijital dönüşüme ayak uydurması zorunludur.  Bu çerçeveden bakıldığında 

dijitalleşen çağın insanın eğitiminde aşağıdaki hususlar dikkate 

alınmalıdır; 
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 Dijital yatkınlığın örgün eğitim sürecinin ilk 

aşamalarından başlayarak oluşturulması önemlidir. 

 Kağıtsız bir gelecekten bahsederken, hâlâ yazarak 

öğrenmeyi merkeze alan bir eğitim sisteminin başka öğrenme 

şekillerini kapsayacak şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir 

 İnsanlar artık çalışma hayatında öğrenen robotlarla birlikte 

çalışacak, gündelik işlerinde giyilebilir teknolojiler kullanacaklardır. 

Bu nedenle bu dijital dünya ile daha erken yaşta tanışmaları ve 

öğrenme sürecinin bu çerçevede gerçekleştirilmesi kaçınılmaz 

olmuştur 

 Dijital dönüşümün gereksinim duyduğu kimi kavramların 

örgün eğitim müfredatının vazgeçilmez bir parçası olması gerekir. 

 Mesleki eğitim konularında öncülük ve rehberlik yapan 

üniversitelerin müfredatlarını bilimin ve mesleklerin geleceğini 

dikkate alacak şekilde yenilemesi ve programları bu çerçevede 

güncellemesi önemlidir. 

 Tüm öğrenme süreçlerinde dijital dönüşümün gerek 

duyduğu “öğrenmeyi öğrenen” davranış biçiminin yaygınlık 

kazanması sağlanmalıdır 

 Bilginin çok hızlı değiştiği bu çağda yaygın eğitim 

kapsamında çeşitli sertifikasyon programları oluşturulmalıdır. 

Dijitalleşen işletmelerin muhasebe sistemlerinde çalışacak 

muhasebeciler  de yukarıda bahsedilen eğitimlerden paylarını almalıdır. 

Bunun yanında baş döndürücü bir hızla meydana gelen teknolojik 

gelişmelerden en çok etkilenen muhasebe meslek mensuplarının teknoloji 

alanında kendilerini yenilemeleri kaçınılmazdır. Zira yapılan çalışmalar 

defter tutuculuk olarak adlandırılan muhasebeciler tarafından hazırlanan 

finansal raporları hazırlama işlevini artık teknolojik araçlar yerine 

getirecektir. Uluslarası Muhasebeciler Federasyonu İFAC bu değişimleri 

dikkate alarak uluslararası muhasebe eğitim standartlarını yayınlamıştır. 

Bu standartlarda muhasebecilerden bilgi teknolojileri alanında istenen 

bilgi ve beceriler; 

(a) Genel BT bilgisi,  

(b) BT kontrol bilgisi,  

(c) BT kontrol yeterlilikleri,  

(d) BT kullanıcı yeterlilikleri, 

(e) Bilgi sistemleri yöneticisi, değerlendiricisi ya da tasarımcısı 

olarak gruplandırılmıştır. Bu bilgi ve yeterliliklerin kapsamı çalışmada 

verilmiştir. 
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Bu konularda verilecek eğitimlerde öğrenmeyi öğrenen, yani 

öğrenmeyi bir davranış biçimi olarak içselleştiren bireyler yaratmaya 

yönelik müfredat oluşturulması beklenmektedir.  
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MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİNE ETKİLERİ 
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1. GİRİŞ 

Günlük hayatımızda ve iş hayatında teknoloji kullanımı giderek 

artmakta ve işlerimizi önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Geleneksel 

çalışma yöntemleri yerini teknolojik yöntemlere bırakmaktadır. 

İşletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve rekabet edebilmesi için 

gelişen teknolojiyi takip etmesi ve iş süreçlerine dijital teknolojileri 

uyarlamaları gerekmektedir. Bu gelişimde İnternet’in önemli bir rolü 

bulunmaktadır.  

Dijital teknoloji işletmelerin kendileri için ön gördükleri hedeflerine 

ulaşması yönünde gittikçe önem kazanmaktadır. İşletmeler artık dijital 

teknolojiden karar süreçlerinde, üretim süreçlerinde, farklı ürün 

tasarımlarında, yüksek kaliteli servisler sunmada ve zaman, maliyet 

risklerine karşı etkin bir şekilde yararlanmaktadırlar. Bu da işletmeye 

rakiplerine karşı önemli oranda rekabet üstünlüğü getirmektedir. Bu itici 

güç olan durumun etkisi ile dijital teknoloji, tüm endüstrilerde yeni radikal 

yapılanmalar ile işletmelerin yerel ve globalleşme sürecinin tüm 

parametrelerinde de değişimlere neden olmuştur (Karaçuha ve Pado, 2018: 

119). 

İşletmelerdeki dijital değişim ve dönüşümler işletmelerin yapılarını 

ve yönetim bilgi sistemlerinin işleyişini önemli ölçüde değiştirmektedir. 

İşletmelerin dijitalleşmesi ile iş süreçleri değişim göstermekte etkinlik ve 

verimlilikleri önemli ölçüde artmaktadır.  

Dijital teknolojinin işletmelerin tüm alanlarına entegre edilmesi ile 

satın alma, üretim, ar-ge, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi bilgi 

sistemlerinde bilgi akışı değişime uğramıştır. Bu değişim, işletmelerdeki 

tüm bilgi sistemleriyle entegre çalışan muhasebe bilgi sisteminde de 

dönüşümü zorunlu kılmıştır.  

Muhasebe bilgi sistemi işletme yönetiminin fonksiyonlarını yerine 

getirmelerinde ve karar almalarında büyük bir öneme sahiptir. Bu 

çalışmada dijitalleşmenin işletmelerin yönetim bilgi sistemleri üzerindeki 
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değişim ve dönüşüm etkileri ele alınmış ve muhasebe bilgi sistemlerinde 

yarattığı dönüşümler ortaya konulmuştur. 

2. DİJİTAL DEĞİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

KAVRAMLARI 

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından;  

Dijital, “verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren”, 

Değişim, “belli bir süreç içinde yer alan değişikliklerin tümü.”, 

Dönüşüm, “olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum 

alma, şekil değiştirme” olarak tanımlanmaktadır.  

“Dijital değişim, yeni teknolojilerin şirketlerin pazarlamadan insan 

kaynaklarına, satıştan, muhasebeye, teminden lojistiğe tüm süreçlerine bir 

bütün olarak entegre edilerek müşterilere en rekabetçi yeni deneyim, ürün 

ve hizmetler sunabilmesidir” (TÜSIAD, 2016: 11) 

Dijital dönüşüm (dijitalleşme), hızla gelişen bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar 

doğrultusunda, organizasyonların daha etkin, verimli hizmet vermek ve 

faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji 

unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümdür. Dijital dönüşüm, yeni 

koşullara ve beklentilere uyum sağlamayı ve çevikliği gerektirdiğinden, en 

başarılı organizasyonlar dahi dönüşümünü tam olarak tamamlamakta 

zorluk çekmektedir. Dijital dönüşüm süreci kolay değildir 

(https://www.dijitaldonusum.gov.tr/dijital-donusum-nedir): 

- Tek ve hazır paket çözümü bulunmamaktadır.  

- Çözümün ne olduğu hakkında net bir cevap 

bulunmamaktadır. 

- Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak 

alışkanlıkları değiştirmek oldukça zordur.  

- Dijital dönüşüm çok farklı unsurları (insan, süreç ve 

teknoloji) birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir. 

- İş ve işlemler beklememektedir. 

- Dijital dönüşüm süreklidir. 

- Dijital dönüşüm geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda 

düşünmeyi gerektirmektedir. 

Dijital dönüşüm birkaç teknoloji ile sınırlanamaz ancak nesnelerin 

interneti, büyük veri, yapay zeka, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik ve 3D 

yazıcıların etkili olduğu Endüstri 4.0 dönemi başlamıştır.  
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3. YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ VE DİJİTALLEŞME 

3.1. Yönetim Bilgi Sistemi Kavramı  

Küreselleşme ve gelişen teknolojiler ile artan rekabet ortamı, 

işletmeler için doğru, güvenilir, tam ve güncel bilgilerin önemini 

arttırmıştır. Özellikle yönetimin karar almasında bilgi önemli bir role 

sahiptir.  

Bilgi sistemleri, genel bir anlayışla, el ile yapılan işlemlerin 

otomatik bir sisteme bağlanması ve tüm çalışanlarca paylaşılması olarak 

tanımlanabilir. Mevcut olan bilgiler sisteme verildiğinde programlar 

aracılığıyla işleme tabi tutulur ve gerekli hesaplamalar veya düzenlemeler 

sonucunda kullanıma sunulmak için çıktılar ve raporlar hazırlanır (Miman 

ve diğ., 2016: 161). 

İşletme yönetimi, faaliyetlerde etkinlik ve verimliliği sağlamak, yeni 

ürünler geliştirmek, farklı hizmetler sunabilmek, rekabet avantajı sağlamak 

ve stratejik kararlar alabilmek için bilgi sistemlerinden yararlanır.  

Yönetim Bilgi Sistemi, bir işletmenin yönetiminde kullanılan 

bilgilerin doğru olarak işlenmesini ve doğru olarak zamanında gerekli 

yerlere iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Yönetim bilgi sistemi, 

yönetimin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak, üst düzeyden alt 

düzeye doğru ve yönetim gereksinimleri doğrultusunda, işletmenin 

amaçları göz önüne alınarak geliştirilir (Miman ve diğ., 2016: 162-163). 

İşletmelerde yönetim bilgi sistemleri, aralarında bilgi alışverişi 

bulunan ve yönetimin tüm kademelerini birbirine bağlayarak bütünleştiren 

alt sistemlerden oluşur. İşletme fonksiyonlarına göre alt bilgi sistemleri,   

- üretim bilgi sistemi, 

- pazarlama bilgi sistemi, 

- insan kaynakları bilgi sistemi, 

- muhasebe bilgi sistemi 

- finans bilgi sistemi 

- ar-ge bilgi sistemidir. 

3.2. Yönetim Bilgi Sistemleri ve Kurumsal Kaynak Planlaması 

(KKP) 

İşletmelerin karmaşıklaşan organizasyon yapısı, artan ve farklılaşan 

müşteri beklentileri, ürün çeşitliliğinin artması ve buna bağlı olarak üretim 

yapısının giderek daha karmaşık hale gelmesi gibi hususlar işletme 

yöneticilerinin daha bütüncül bir yaklaşımla anlamlı ve zamanlı bilgilere 

ulaşmalarını sağlayacak entegre bilgi sistemlerine olan ilgisini 

artırmaktadır (Dalğar, 2012: 33). 

Bu noktada Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) sistemleri 

günümüzde, işletmelerin imdadına yetişen en iyi ve en modern çözüm 

olarak karşımıza çıkmaktadır. KKP sistemleri; işletme içerisindeki satın 
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alma, üretim, stok, satış, muhasebe, finans, müşteri ilişkileri, insan 

kaynakları ve proje yönetimi gibi tüm iş süreçlerini tek bir bilgi işleme 

platformu ile kuruluşa özel ve tekil veri altyapısında bütünleştiren, tüm 

bölüm ve birimlerin bu bütünleşik platformdan ilgili, güncel, doğru ve tekil 

veriyi kullanarak sürece dahil etmesini sağlayan bilgi sistemleri olarak 

tanımlanabilir. Bu sistemler işletmelerin sadece üretim süreçlerini daha 

etkin takip edebilmesi için değil, aynı zamanda diğer tüm işletme 

fonksiyonlarının daha etkin gerçekleştirilebilmesi ve kontrol edilebilmesi 

için de önem taşımaktadır (Dalğar, 2012: 31-32). 

İşletme fonksiyonlarını ve yönetimin tüm kademelerini 

bütünleştiren KKP, dijital dönüşüm olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın 

temel taşıdır ve Endüstri 4.0 bileşenleri ile işletmelerde etkinliği daha da 

artacaktır.   

3.3. Yönetim Bilgi Sistemleri ve Endüstri 4.0 

3.3.1. Endüstri 4.0 Gelişimi 

Endüstri 4.0 terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına 
gelmektedir. Modüler yapılı akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-
fiziksel sistemler ile izleyerek nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla 
iletişime geçmesini ve bu sayede merkezi olmayan kararların 
verilmesini hedeflemektedir. Endüstri 4.0’ın amacı insandan 
arındırılmış bir fabrika değil, daha çok bilgi teknolojileri 
kabiliyetlerinin kullanımıyla insan odaklı, bütün paydaşlara katma 
değeri yüksek organizasyonu oluşturmaktır. Aynı zamanda bu yapı 
akıllı fabrika sisteminin oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu 
devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir 
şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli 
iş modellerini ortaya çıkaracaktır 
(http://www.duzce.edu.tr/yonetim-bilisim-
sistemleri/sayfa/10367/endustri  -4_0%E2%80%99in-yonetim-
bilisim-sistemleri-ile-arasindaki-iliski). 
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Şekil 1: Endüstri 4.0 Teknolojileri 

Kaynak: https://www.denizbulten.com/2018/07/18/yeni-nesil-yonetim-anlayisi-

ve-dijitallesme/ 

Teknolojik eğitim ihtiyacını doğuran gelişmeler endüstri 4.0’ın 

getirdiği ve dördüncü sanayi devriminin temelinde yer alan teknolojik 

ilerlemelerdir. Bunların başında büyük veri, 3D yazıcılar, nesnelerin 

interneti, akıllı fabrikalar, siber sistemler gelmektedir. Büyük veri internet 

veya diğer faktörler ile bir araya getirilmiş dijital forma çevrilmiş büyük 

veri tabanlarını ifade etmektedir. Burada elde edilen büyük veri firmaların, 

üretim, pazarlama, dağıtım süreçlerinde ihtiyaçları olan verilere kolayca 

ulaşmalarını sağlayarak üretim sistemlerinin oldukça hızlı ve etkin 

çalışmasını sağlamaktadır (Aydın, 2018: 463). 

 Nesnelerin interneti ise tam otomasyona geçiş sürecinde üretimde 

kullanılan tüm robotik sistemlerin ağ üzerinden birbirleri ile iletişime 

geçmesi bu sayede insan gücünü sistem dışında bırakan üretim süreçlerine 

geçilmesini ifade etmektedir. Akıllı fabrikalara geçiş sürecinin kaynağını 

oluşturan nesnelerin interneti kavramı şoförsüz arabalar, karanlık 

fabrikalar gibi teknolojilerin temelinde yer almaktadır. Hiç durmadan 

üretim sürecini gündeme getiren bu gelişmeler nesnelerin birbirleri ile 

iletişimi sayesinde sistemdeki aksamaları öngörme yeteneklerini arttır-

makta ve üretim kayıplarını sıfıra çok yaklaştırmaktadır. Dördüncü sanayi 

devriminin bir diğer önemli aktörü 3D yazıcı teknolojisi ile her türlü 

nesnenin üretilmesi mümkün kılınmakta ve tedarik süreçlerinde büyük 

ilerlemeler öngörülmektedir (Aydın, 2018: 463).  
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3.3.2. Endüstri 4.0 Teknolojileri 

3.3.2.1 Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT) 

Günümüzde ağların ağı olarak ifade edilen, iletişim kapasitesi ve 

hızı ilk zamanlarına göre olağanüstü seviyelere ulaşan İnternet’in gelişim 

süreci dört evrede değerlendirilebilir. Bu evreler şu şekildedir: (Gündüz ve 

Daş, 2018: 327).  

1. Evre: Bilginin dijital ortama aktarılması ve bilgiye dijital 

erişim sağlanması (1990-1995),  

2. Evre: Dijital ortama aktarılmış bilgi kaynaklarının işbirliği 

ile kullanımının sağlanması ve e-ticaret faaliyetlerinin başlaması 

(1990 yıllarının sonları),  

3. Evre: Sosyal medya, mobil medyaların kullanımı, bulut 

bilişim, videoların sanal ortama aktarılması gibi etkileşimlerin 

dijitalleştirilmesi (2000 yıllarının başları)  

4. Evre: Nesnelerin dijital olarak internete bağlanması 

(Günümüz). 

İnternet’in dördüncü evresi olan Nesnelerin İnterneti evresinde 

bulunmaktadır. Bu aşamada nesnelerin on-line olarak etkileşimlerinin 

sağlanması amaçlanmaktadır. Nesnelerin İnterneti, insan müdahalesine ve 

herhangi bir verinin elle girişine gerek olmadan cihazların veya 

makinelerin kendi aralarında veri iletişimi yaptığı, bilgi topladığı ve 

toplanan bilgiler ile karar verdiği bir ağ yapısı olarak tanımlanmaktadır 

(Gündüz ve Daş, 2018: 327-328).   

İletişim, geleneksel yaklaşımın taşıdığı anlamı aşmakta, fiziksel 

üretim sistemlerinin kendi arasındaki iletişimi ve fiziksel üretim sistemleri 

ile insanlar arasındaki iletişimi kapsamaktadır. Sensörler ve uyarıcılar 

aracılığıyla makine, ürün, sistemler, süreçler ve insanlar birbirlerine 

bağlanmaktadır. Böylelikle nesneler ve insanlar birbirleri ile sürekli 

iletişimde kalarak, birbirlerini gerektiğinde uyarmakta ve böylece 

şirketlerde satın alma, üretim ve satış gibi tüm süreçlerin sağlıklı bir 

şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır (Erturan ve Ergin: 2017: 14). 

Böylece yönetime bilgi akışı da güvenilir, eksiksiz ve hızlı bir şekilde 

olmaktadır.  

3.3.2.2. Büyük Veri (Big Data) 

Teknolojinin gelişmesi ve haberleşme ağlarının çoğalması ile 

birlikte günümüzde bilginin büyüklüğü ve değerli olması ön plana 

çıkmıştır. Günümüz teknolojisinde birçok cihaz anlık veri üretebilmekte, 

kayıt altına almakta ve bu kayıtlar çoğaldıkça veriler önemsiz zannedilip 

veri deposuna gönderilmektedir. Araştırma ve geliştirme çalışmalarını bu 
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yönde yürüterek karmaşık ve çeşitli verilerin altında zengin yeraltı 

kaynaklarının yattığının farkına varan birçok kurum “Büyük Veri” denilen 

bir yapıyı ortaya çıkartmıştır. Büyük veri sayesinde anlamlı, faydalı ve 

önemli verilerin ortaya çıktığı görülmektedir (Karabay ve Ulaş, 2017: 1).  

Büyük Veri, sadece büyük miktardaki veri anlamında değil, 

geleneksel metotlar ile işlenemeyen veri anlamına gelmektedir. Bilgi 

teknolojilerin gelişmesi birçok verinin üretilmesine yol açmaktadır. Veri 

etkileşimi her an artmaktadır ve bu artan verinin kontrolünü sağlamak ve 

analiz etmekte zorlaşmaktadır. Günümüzdeki büyük teknoloji şirketleri 

verileri kontrol altına almak ve analizini yapmak için birçok büyük veri 

analizi araçları ortaya çıkarmaktadır (Karabay ve Ulaş, 2017: 1). 

İnternet’in yaygın kullanımı ile artan sosyal medya paylaşımları, 

bulut teknolojisinin gelişimi, anlık verileri depolayan sensörlerin artışı,  

akıllı ürünlerin kullanımı gibi sebepler büyük veriyi arttırmaktadır. Büyük 

veriler iyi tanımlanıp analiz edildiğinde işletmeler faaliyetlerine katkı 

sağlayacak önemli bilgilere ulaşmakta ve zamandan ve maliyetten tasarruf 

sağlamaktadırlar.  

3.3.2.3. Yapay Zeka 

Yapay zeka, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun 

çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. 

Yapay zeka çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz 

ederek, bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmesine yöneliktir. Yani 

bilgisayarın, insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri yerine 

getirmesini sağlar. Başka bir deyişle, Yapay zeka bilgisayarın insanlar gibi 

düşünmesini sağlar. Makinelerin karmaşık sorunları insana benzer şekilde 

çözmesine yardımcı olur. Zeka ve akıl gerektiren sorunlar artık bilgisayar 

yardımıyla etkili bir şekilde çözülebilir (http://www.hurriyet.com.tr/ 

teknoloji/yapay-zeka-nedir-yapay-zeka-ne-demek-40888243). 

Yapay zekâya sahip üretim sistemleri ile mamuller üretim 
reçetelerini, üretimdeki tamamlanma oranlarını, plana uymak için 
izlemeleri gereken yolu bilecektir. Akıllı üretim sistemleri, üretim 
hattında meydana gelen sorunlarda (örneğin, hammadde tedarikinde 
yaşanan gecikme, makine arızası vb.), en uygun alternatifi analiz 
ederek gerekli uyarıları gönderip üretimin en yüksek verimi 
sağlayacak şekilde devamı için çözüm üretip uygulamasını 
sağlayacaktır. Yapay zekâya sahip sistem, hammadde tedarikinde 
yaşanan gecikmenin süresini hesaplayarak, beklemenin mi yoksa 
başka bir malzemeyi üretim bandına almanın mı daha ekonomik 
olacağını hesaplayacaktır. Sistem aynı zamanda insanlarla da 
iletişimde olacağından, sistem tarafından alınan kararın 
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uygulamasının kontrolü de istenirse insanların yetkisinde olacaktır . 
(Erturan ve Ergin, 2017: 17). 

3.3.2.4. Bulut Bilişim 

Bulut bilişim, bilgisayar ağı, sunucu, depolama uygulamaları ve 

hizmetleri gibi yapılandırılabilir bilgi işlem kaynaklarının paylaşıldığı bir 

havuza isteğe bağlı ağ erişimini kullanışlı hale getirmek için geliştirilmiş 

bir modeldir (Akben ve Avşar, 2017: 108) 

Bulut bilişim teknolojisinin gelişmesi sayesinde, büyük verilerin 

internet üzerinde depolanabilirliği ve bu verilerin erişilebilirliği olanaklı 

hale gelmiştir. Bu imkanlar doğrultusunda Endüstri 4.0'ın yapı taşlarından 

olan büyük veri (big data) tanımı endüstride uygulanabilme imkanına sahip 

olmuştur (https://www.endustri40.com/bulut-bilisim-cloud-computing-

nedir/).  

3.3.2.5. Artırılmış Gerçeklik 

Artırılmış gerçeklik (AG), gerçek dünyadaki fiziksel ortamı, 

bilgisayar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle canlı, dinamik ve 

gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan ve ileride hayatımızın 

büyük bir bölümünde yer alacağını düşündüğümüz heyecan verici bir 

kavramdır https://www.endustri40.com/artirilmis-gerceklik-augmented-

reality/.  

Gerçekliğin güçlendirilmesini ve desteklenmesini sağlayan AG, 

dijital nesnelerin gerçek dünyaya aktarılmasının yanında kokusal veya 

dokunsal bilgileri de gerçek dünyadaki kullanıcıların algılarına dahil 

ederek, katılımcı bir deneyim yaratmaya imkan sağlamaktadır. Bu nedenle, 

savunmadan sanayiye, tıptan moda, eğitim, oyun ve eğlenceye birçok alan 

ve disiplinde giderek artan oranda kullanılmaya başlanan AG 

teknolojisinin son yıllarda, markalar tarafından deneyimsel pazarlama 

aracı olarak da ön plana çıktığı görülmektedir (Küçüksaraç, Sayımer, 2016: 

74) 

3.3.2.6. Blockchain (Blok Zinciri) 

Blok zinciri, insanların değer ve varlık alışverişi, sözleşme 

koşullarının uygulanması ve veri paylaşımına bakışını değiştirecek şeffaf 

ve doğrulanabilir bir sistemdir. Bu teknoloji tek bir sağlayıcıda beklemek 

yerine bir bilgisayar ağında dağıtılmış işlemlerin yer aldığı paylaşılan ve 

güvenli bir kayıt defteridir. İşletmeler yeni bir uygulama sınıfına olanak 

tanımak için ortak veri katmanı olarak blok zincirini kullanmaktadır. Artık 

iş süreçleri ve verileri birden çok kuruluşta paylaşılabilmekte, bu da zaman 

kaybını ortadan kaldırmakta, sahtekarlık riskini azaltmakta ve yeni gelir 

akışları yaratmaktadır (https://azure.microsoft.com/tr-tr/solutions/block 

chain/). 
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Blok zincir teknolojisi, çıkış tarihi olarak daha geçmiş 
dönemlere dayansa da kripto paraların özellikle de Bitcoin isimli 
temeli Blok zincirine dayanan para ile birlikte popülerliğini son derece 
arttırmıştır. Bir anlamda Bitcoin isimli kripto paranın Blok Zincir 
teknolojisinin tanınırlık projesi olduğu söylenilebilir. Ancak Blok 
Zincir Teknolojisini sadece kripto para temelli ele almak son derece 
yanlış olacaktır. Geliştirilme amacı ve uygulama prensipleri gereği 
çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden en önemli ve göze 
çarpanları; merkezi bir yönetme sahip olmama, anonimlik, 
denetlenebilirlik ve sürdürülebilirliktir. Bu özellikleri sayesinde Blok 
Zincir teknolojisi geleneksel işletmecilik anlayışını radikal bir şekilde 
dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir (Avunduk 
ve Aşan, 2018: 381).  

3.3.2.7. Akıllı Fabrikalar  

Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinin çoğu, küreselleşen 

dünyada ileri üretim, yenilik ve tasarımı teşvik etmek için ulusal 

girişimlere yatırım yapmıştır. Bu yatırımın büyük kısmı, Endüstri 4.0 gibi 

akılcı fabrikaların ve akıllı imalatın norm olduğu bir geleceğe ulaşmak için 

olmuştur. Endüstri 4.0; yapay zeka, 3D (üç boyutlu) yazıcılar ve uzay 

teknolojisi gibi alanlarda meydana gelen ilerlemelerle birlikte bütün 

nesnelerin internet aracılığıyla birbirleriyle etkileşime geçebileceği “akıllı 

üretim” olarak adlandırılmaktadır (Yıldız, 2018: 551).  

Endüstri 4.0’da nesnelerin birbirleriyle haberleştiği önemli 

yerlerden biri de “akıllı” teknolojilerle donatılmış ve hiçbir insanın 

çalışmaması nedeniyle karanlık fabrikalar olarak da adlandırılan “akıllı 

fabrikalardır”. Çin’de gerçekleştirilen ve cep telefonu modülü üreten ilk 

karanlık fabrikada robotların kullanılmasıyla işçi sayısı % 90 azalırken 

kusurlu ürünlerin oluşma oranı % 25’den % 5’e kadar düşmüştür. Endüstri 

4.0’ın “Akıllı Fabrikaları” iş ihtiyacını sensörlerle algılayıp, uzaktaki diğer 

üretim araçları ile internet vasıtasıyla iletişim kurup, ihtiyaç duydukları 

üretim bilgisini bulut sistemler içerisindeki “Büyük Veriden” (Big Data) 

çeken akıllı makinalar ve sistemleri içermektedir (Yıldız, 2018: 551). 

3.3.2.8. Üç Boyutlu (3D) Yazıcılar 

Dördüncü sanayi devriminin bir diğer önemli aktörü 3D yazıcı 

teknolojisi ile her türlü nesnenin üretilmesi mümkün kılınmakta ve tedarik 

süreçlerinde büyük ilerlemeler öngörülmektedir. Öte yandan organ üretimi 

de yapabilen 3D yazıcılar sağlık sektöründe de büyük ilerlemeleri 

beraberinde getirmektedir (Aydın, 2018: 463). 

Günümüzde Nİ ile bilgi toplayan ve öğrenen nesneler, iş dünyasında 

yavaş yavaş kullanım alanı bulmaktadır. Üç boyutlu yazıcılarla nesneler 

bir yerden başka bir yere taşınarak işyerlerinde üretim yapılmaktadır. 
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Yazılım yardımıyla erimiş plastik, metal ve diğer malzemeler yazıcının 

içine gönderilmekte ve daha sonra yazıcı bu malzemeleri katmanlar 

halinde işleyerek fiziki ve biçimsel açıdan noksansız bir nesne 

üretmektedir. Bazı nesnelerin parçaları hareketli yapılmaktadır. Nesne 

tamamlandığında yazıcıdan çıkmaktadır. Yazıcıların sonsuz çeşitlilikte 

mamul üretecek şekilde programlanması olanaklı görünmektedir. Üç 

boyutlu yazıcılarının her alanda kullanılmasıyla depolama maliyetleri de 

azalacaktır. General Electrics şirketinin biri Türkiye’de olan dünyadaki on 

fabrikasında verimliliği artıran ve stok maliyetlerini düşüren öğrenen ve 

konuşan makinelerle üretim yapılmaktadır. Geleneksel üretim yöntemine 

kıyasla üretim sürelerinde ve stok düzeyinde verimliliğin %30 oranında 

artması planlanmaktadır (Erturan ve Ergin, 2017: 18). 

4. MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE DİJİTALLEŞME 

4.1. Muhasebe Bilgi Sisteminin Amacı  

Yönetim bilgi sistemlerinin alt sistemi olan muhasebe bilgi 
sistemi, işletmenin varlık ve kaynaklarında değişme yaratan mali 
nitelikteki işlemlere ait verileri toplayan, işleyip bilgiye dönüştüren ve 
ilgili kişi ve kurumlara sunan bir bilgi sistemidir. Muhasebe bilgi 
sistemi varlıkların korunmasında, etkinlik ve verimliliğin 
sağlanmasında ve işletme ile ilgili kararlar alınmasında önemli bir role 
sahiptir.  

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ve artan rekabet koşulları 

işletmelerin bilgiye olan gereksinimini arttırmıştır. Muhasebe bilgi sistemi 

de değişen koşullara uyum sağlamalıdır. Muhasebe bilgi sisteminin 

etkinliği sürekli bilgi alışverişinde bulunduğu üretim, pazarlama, insan 

kaynakları, finans, ar-ge gibi bilgi sistemlerinin etkinliğine bağlıdır. Çünkü 

verileri bu sistemlerden alıp bilgiye dönüştürmektedir.  

Muhasebe bilgi sisteminden sağlanan bilgiler işletme kararlarında 

kullanıldıkça işletme için bir anlam ifade edecektir. İşletme yöneticilerinin 

işletme ilgili kararları verirken muhasebe bilgi sistemi çıktılarından 

yararlanmaları doğru karar vermeleri açısından son derece önemlidir. 

İşletmelerde profesyonel yöneticilerin muhasebe bilgi sistemi çıktılarını 

kullanılarak vermeleri gereken belli başlı kararları şöyle sıralayabiliriz 

(Mizrahi, 2011: 311-312): 

· Satılacak malların miktarlarının ve satış zamanlarının 

belirlenmesi, 

· Malların satış fiyatının oluşturulması, 

·Üretilecek mamullerin miktarlarının ve üretim 
zamanlarının belirlenmesi, 
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- Üretim için gerekli olan hammadde ve diğer girdilerin nitelik 

ve miktarlarının saptanması, 

· Üretimde kullanılması gereken makine kapasitesinin 

saptanması, 

· Üretimde kullanılması gereken işgücünün hesaplanması, 

· Satın almalar ile ilgili uygun ödeme koşulların saptanması, 

· İşletmenin hangi alanlara yeni yatırımlar yapacağının 

belirlenmesi, 

· Yatırımların nasıl finanse edileceği ile ilgili kararlar, 

· Optimal sermaye yapısının belirlenmesi ile ilgili kararlar, 

· Alacak, stok ve duran varlık yönetim politikalarının 

saptanması ile ilgili kararlar, 

· Kâr planlaması. 

4.2. Dijitalleşmenin Muhasebe Bilgi Sistemlerine Etkileri 

Bir bilgi sistemi olarak muhasebe de, bilgi teknolojisindeki 

gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiş, kaydetme, sınıflandırma, 

özetleme ve raporlama şeklindeki geleneksel işlevlerini korumakla 

birlikte, bu geleneksel işlevlerin ötesinde teknolojiyle bütünleşik bir karar 

destek sistemine dönüşmüştür (Güney ve Özyiğit, 2015: 281) . 

Muhasebe bilgi sistemlerinde dijital teknolojilerin ve İnternet’in 

kullanılması iş süreçlerini yönetmede işletmelere önemli kolaylıklar ve hız 

sağlamaktadır. Ayrıca teknoloji ve yazılımlar sayesinde verilere gerçek 

zamanlı ulaşılabilecektir.  

Temel işlevi yöneticilerin karar almalarına yardımcı olacak bilgileri 

sağlamak olan muhasebe, yönetim bilgi sistemlerinin odağı 

konumundadır. Gelişen bilgi teknolojileri ve yönetim bilgi sistemleri 

muhasebe sistemlerinde de değişiklikler meydana getirmektedir. Önceleri 

bilgisayar yazılımları sadece muhasebede defter tutma ile devlet 

birimlerine verilecek beyanname ve bildirgeleri düzenleme amacıyla 

kullanılırken,  daha sonra stok kontrolü, müşteri takibi, çek-senet, bordro, 

banka hesaplarının takibi işlevlerine de sahip entegre yazılımlar 

kullanılmaya başlanmıştır. Son olarak, işletmelerin bütün bilgi sistemlerini 

ve fonksiyonlarını bir bilgisayar sisteminde tümleşik hale getiren  

“Kurumsal Kaynak Planlaması-KKP yazılımları geliştirilmiştir.  KKP 

sistemleri ile farklı sistemler  tek  bir  veri  tabanında  depolanan  bilgiyi  

daha  kolay paylaşmakta ve birbirleriyle daha kolay iletişim kurmaktadırlar 

(Parlakkaya ve Tekin, 2002:675). 

Muhasebe bilgi sistemleri; üretim, pazarlama, insan kaynakları, ar-

ge ve finans bilgi sistemleriyle bütünleşik bir yapıda olması nedeniyle 
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Endüstri 4.0’dan önemli ölçüde etkilenmektedir.  Bu etkiler aşağıdaki 

şekilde verilebilir: 

- Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan Nesnelerin İnterneti, iletişim 

ve İnternet’e yeni bir boyut getirmiştir. Üretimin her aşamasında 

nesnelerin insanlarla ve birbirleriyle iletişim kurması, işletmelerin iş 

süreçlerinde önemli etkiler yaratacaktır. Verilerin yönetimi dijital 

ortamda olacağı için verilere daha kolay ve eksiksiz olarak 

ulaşılabilecektir. Bu durum tüm bilgi sistemlerini etkilediği gibi 

muhasebe bilgi sistemlerinde de etkili olacaktır. Böylece muhasebe 

bilgi sistemlerinde veri-işleme-bilgi akışı gerçek zamanlı, güvenilir, 

tam ve hızlı bir şekilde olacaktır.  

- Endüstri 4.0, her alanda olduğu gibi muhasebe alanında da 

önemli gelişmeleri beraberinde getirecektir. Öncelikli olarak Endüstri 

4.0’ın temelini oluşturan Nesnelerin İnterneti sayesinde, kaynak 

kullanımının muhasebeleştirilmesi önem kazanacaktır. Ayrıca üretim 

süreçleri ile tüm verilerin bulut bilişim ve veri analizi yolu ile sistemin 

kendisi tarafından toplanacak olmasının muhasebeye yönelik sonuçları 

da olacaktır (Yürekli ve Şahiner, 2017: 159).  

- Endüstri 4.0 ile sanayide farklı sistemlerin bir bütün gibi 

davranması planlanmaktadır. Dolayısıyla bir üretim işletmesinde 

sistemlerin bütünleştirilmesi ile işletme içerisindeki üretim dışı 

departmanların dikey bütünleşme (ar-ge, üretim, bilgi işlem, mali işler, 

satış ve pazarlama vb.) ve yatay bütünleşme (satıcı, lojistik şirketler) 

ifade edilmektedir. Bu süreçte üretim süreçleri ile ilgili tüm verilerin 

bulut bilişim ve veri analizi gibi yöntemler ile sistemin kendisi 

tarafından toplanarak planlama ve kontrol süreçlerine entegre edilmesi 

ön plana çıkmaktadır (Erturan ve Ergin, 2017: 16). Dolayısıyla 

işletmeler için önemli bir planlama ve kontrol aracı olan muhasebe bilgi 

sistemi de bu değişim ve gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmektedir.  

- Accounting Today‘in araştırmasına göre 2026 yılına 

gelindiğinde muhasebe yazılımlarının global pazarının 11.8 Milyar 

dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dijitalleşme, bulut 

teknolojisinden önce geleneksel yazılım firmalarının girişimleriyle, 

zaten yıllar önce başlamıştı. Artık bulut teknolojisinin gücü ve hizmet 

olarak yazılım sunan uygulamalar ile finansal verilere, İnternet’e 

erişimi olan tüm cihazlarla ulaşabiliyor olması, yeni bir çağın kapılarını 

aralamaktadır (https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-

trendleri-tum-bilmeniz-gerekenler). 

- Robotların devrimi hakkında ortaya koyulan tartışmalar henüz 

mantıklı olmaktan daha çok kurgusaldır. Gerçek dünyada, yakın ve orta 

vadeli bir gelecekte teknolojik dönüşümün, insan faktörünü gereksiz bir 

hale getirmesine olanak bulunmamaktadır. Aksine; bulut, yapay zeka 
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ve blok zinciri gibi gelişen dijital teknolojiler, muhasebecilerin 

yetkinliğini tüm finans sektöründe daha da artıracaktır. Trendlere 

sırtlarını dönmeyen muhasebeciler üstlerine düşen rolü 

gerçekleştirirken daha büyük bir kapasiteye sahip olacaklardır. 

(https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-trendleri-tum-

bilmeniz-gerekenler). 

- Muhasebe sistemleri bulut bilişim hizmeti ile birleşerek 

dünyada adını sıkça duymaya başladığımız Bulut Muhasebesine 

yönelmekte ve yeni bir iş modelini sunmaktadır. Türkiye’de bazı 

önemli sayılabilecek muhasebe yazılımları bu hizmeti sunmaya 

başlamışlardır. Ancak muhasebecilerin bu konudaki haklı endişeleri 

bulunmaktadır (Aytekin ve diğ., 2016: 46). 

- Ülkemizde Elektronik Devlet (e-Devlet) uygulamaları 
kapsamında elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) süreci başlamış ve 
elektronik ortamda muhasebe uygulamalarına da (e-fatura, e-
defter, e-beyanname) yansımıştır. Günümüzde işletmelerde bilgi 
teknolojileri oldukça yoğun bir şekilde kullanılmakta ve bütünleşik 
bir sisteme dayalı muhasebe sistemleri oluşturulmaktadır. 
Dolayısıyla söz konusu yazılımlar e-dönüşüm sürecinde önemli 
katkılar sağlamaktadır (Gönen ve Solak, 2017: 64)   

- Kripto para birimlerinin sadece blockchain teknolojisi ile 

kullanılacağı düşünülmektedir. Geçtiğimiz yıl Los Angeles’da 

gerçekleşen Accounting and Finance Fair’de, blockchain teknolojisi 

sayesinde akıllı kontratların sistemi domine edeceği öngörülmektedir 

(https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-trendleri-tum-

bilmeniz-gerekenler).  

- Endüstri 4.0 sürecinde nesnelerin interneti sayesinde muhasebe 

denetimleri de önemli yeniliklerle karşı karşıya kalacaktır. Nesnelerin 

interneti ile tüm sistemler birbirine bağlı olduğu için muhasebe 

denetimi için yer ve zaman önemsiz hale gelecektir. Denetçiler de 

işletmelerin veri merkezinde toplanan bilgilere bir kod yardımı ile 

ulaşma olanağına sahip olabilecek; bu sayede maddi doğrulama ve 

uygunluk denetimi yapabilecek, görüntülü olarak personelle 

görüşebilecek ya da insansız hava araçları ile stok kontrolü yapma 

olanağına sahip olabilecektir (Erturan ve Ergin, 2017: 22). 

- Bilgi teknolojisi, globalleşme ve rekabet kavramlarının önem 

kazanması ile işletmelerde iş yapma yöntemleri değişim göstermiştir. 

Yatırımlar sınır ötesi hal almıştır. Bu değişim ile işletmelerde muhasebe 

bilgi sisteminin önemi gitgide artmıştır. Değişen maliyet yapıları ve 

artan rekabetin işletmeleri yeni maliyetleme ve performans değerleme 

yöntemleri geliştirmek zorunda bırakması ile faaliyet tabanlı 

https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-trendleri-tum-bilmeniz-gerekenler
https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-trendleri-tum-bilmeniz-gerekenler
https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-trendleri-tum-bilmeniz-gerekenler
https://www.bizimhesap.com/blog/yarinin-muhasebe-trendleri-tum-bilmeniz-gerekenler
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maliyetleme, faaliyet tabanlı bütçeleme, hedef maliyetleme, değer 

zinciri analizi ve balanced scorecard gibi yeni yöntem ve teknikler 

geliştirilmiştir. Geliştirilen bu yöntem ve tekniklerin uygulanabilmesi 

için işletme süreçleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ayrıca işletmenin dış çevresi açısından düşünüldüğünde de yatırımların 

sınır ötesi hale gelmesi nedeniyle özellikle karşılaştırılabilir bilgiye 

olan gereksinim artmıştır (Ersoy, 2012: 20). 

5. SONUÇ 

Dijital teknolojinin işletmelerin tüm alanlarına entegre edilmesi ile 

yönetim bilgi sistemlerinde bilgi akışı değişime uğramıştır. Bu değişim, 

işletmelerdeki tüm bilgi sistemleriyle entegre çalışan muhasebe bilgi 

sisteminde de dönüşümü zorunlu kılmıştır. Bu noktada KKP sistemleri 

önem kazanmıştır. Bu sistemler işletmelerin sadece üretim süreçlerini daha 

etkin takip edebilmesi için değil, aynı zamanda diğer tüm işletme 

fonksiyonlarının daha etkin gerçekleştirilebilmesi ve kontrol edilebilmesi 

için de önem taşımaktadır  

İşletme fonksiyonlarını ve yönetimin tüm kademelerini 

bütünleştiren KKP, dijital dönüşüm olarak adlandırılan Endüstri 4.0’ın 

temel taşıdır ve Endüstri 4.0 bileşenleri ile işletmelerde etkinliği daha da 

artacaktır. Endüstri 4.0’ın temelinde yer alan teknolojik gelişmelerin 

başında nesnelerin interneti, büyük veri, 3D yazıcılar, akıllı fabrikalar ve 

blockchain gelmektedir.  

Muhasebe bilgi sistemlerinde dijital teknolojilerin ve İnternet’in 

kullanılması iş süreçlerini yönetmede işletmelere önemli kolaylıklar ve hız 

sağlamaktadır. Ayrıca teknoloji ve yazılımlar sayesinde verilere gerçek 

zamanlı ulaşılabilecektir.  

Muhasebe bilgi sistemleri; tüm bilgi sistemleriyle bütünleşik bir 

yapıda olması nedeniyle Endüstri 4.0’dan önemli ölçüde etkilenmektedir. 

Endüstri 4.0’ın temelini oluşturan Nesnelerin İnterneti, iletişim ve 

İnternet’e yeni bir boyut getirmiştir. Nesnelerin İnterneti tüm bilgi 

sistemlerini etkilediği gibi muhasebe bilgi sistemlerinde de etkili olacaktır. 

Böylece muhasebe bilgi sistemlerinde veri-işleme-bilgi akışı gerçek 

zamanlı, güvenilir, tam ve hızlı bir şekilde olacaktır. Ayrıca üretim 

süreçleri ile tüm verilerin bulut bilişim ve veri analizi yolu ile sistemin 

kendisi tarafından toplanacak olmasının muhasebeye yönelik sonuçları da 

olacaktır. 

Gelecekte bir çok şirketin blockchain (blok zinciri) ve on-line 

muhasebe yazılımları kullanacağı beklenmektedir. Bulut, yapay zeka ve 

blok zinciri gibi gelişen dijital teknolojiler, muhasebecilerin yetkinliğini 

tüm finans sektöründe daha da artıracaktır. Endüstri 4.0 sürecinde 

nesnelerin interneti sayesinde muhasebe denetimleri de önemli yeniliklerle 
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karşı karşıya kalacaktır. Nesnelerin interneti ile tüm sistemler birbirine 

bağlı olduğu için muhasebe denetimi için yer ve zaman önemsiz hale 

gelecektir. 

Ülkemizde Elektronik Devlet (e-Devlet) uygulamaları 
kapsamında elektronik dönüşüm (e-dönüşüm) süreci başlamış ve 
elektronik ortamda muhasebe uygulamalarına da yansımıştır. 
Günümüzde işletmelerde bilgi teknolojileri oldukça yoğun bir şekilde 
kullanılmakta ve bütünleşik bir sisteme dayalı muhasebe sistemleri 
oluşturulmaktadır.  
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BİTCOİN FİYATI İLE MEDYA ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Doç. Dr. İkram DAŞTAN, Yalova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 

Arş. Gör. Cem GÜRLER, Yalova Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 

Blockchain 

Blockchain, ilk olarak bir kripto para birimi olan Bitcoin için 

geliştirilmiş, merkezi olmayan bir işlem ve veri yönetimi teknolojisidir. 

Blockchain teknolojisine olan ilgi, ilk olarak ortaya çıktığı 2008 yılından 

itibaren giderek artmaktadır (Huumo vd., 2016). Blockchain, sürekli olarak 

artan verilerin kayıtlarını sürece katılan node(düğümlerin) onaylanmasıyla 

tutan, dağıtılmış bir veri tabanı çözümüdür. Tamamlanan her işlem ve 

veriler, açık bir deftere kaydedilir. Blockchain, herhangi bir üçüncü parti 

organizasyonu gerektirmeyen, merkezi olmayan bir çözümdür. 

Blockchainde tamamlanan işlemelerin tamamı paylaşılmaktadır. Bu 

durum, sistemin üçüncü parti kullanılan merkezi sistemlerden daha şeffaf 

hale getirmektedir. (Huumo vd., 2016). Blockchain teknolojisi, 

toplumlardai en önemli ekonomik ve düzenleyici aktörlerden biri olan 

aracı rolünü azaltma potansiyeline sahiptir (Wright ve Filippi, 2015). 

Blockchain teknolojisi ile herhangi bir para birimi, finansal sözleşme veya 

varlık kayıt altına alınabilinir. Ayrıca, blockchain sadece işlemler için 

değil, aynı zamanda tüm varlıkların kaydı, izlenmesi, izlenmesi ve 

aktarılması için bir kayıt defteri ve envanter sistemi olarak da kullanılabilir 

(Swan, 2015). 

Bitcoin 

Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli kişi ya da kişiler 

tarafından yayınlanan bir makalenin ardından ortaya çıkmıştır. İlk olarak 

2009 yılında işleme alınan Bitcoin, temelde bir bilgisayar algoritmasıdır 

(Sönmez, 2014). Bitcoin’in operasyon merkezi, blockchain olarak 

adlandırılan ve Bitcoin istemcileri arasındaki tüm işlemleri kaydeden 

global, merkezi olmayan kayıtlardır. Blockchain’in güvenliği ise madenci 

olarak adlandırılan ağ katılımcılarının çözdüğü, şifreli bulmacalar 

tarafından oluşmaktadır. Madenciler çözmüş oldukları bulmacalar 

karşılığında bir dizi işlem kaydeder ve bunun karşılığında ödül olarak 

Bitcoin kazanırlar (Eyal ve Sirer, 2018).  İstemciler, Bitcoin Cüzdanı veya 

Bitcoin adresi adı verilen program aracılığıyla Bitcoin kullanmaya 

başlayabilirler. Bitcoin adresleri, e-mail adresleri e-mail almak için 

kullanıldığı gibi, Bitcoin almak için kullanılmaktadır. Bitcoin deneysel bir 

ödeme sistemi olarak görülse de, büyük ölçekte dağıtılmış durumdadır ve 

çok fazla medya ilgisi çekmektedir (Ron ve Shamir, 2013). Bitcoin ile ilk 
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defa 2009 yılının ocak ayında işlem gerçekleştirilmiştir. Ekonomik olarak 

gerçek hayata yapılan ilk işlem ise Laszlo Hanyecz tarafından, 22 Mayıs 

2010 yılında yapılmıştır. İki adet pizza karşılığında toplam 10,000 Bitcoin 

(o zaman yaklaşık 25$, günümüzde ise 60,000,000$ fazla etmektedir) 

ödeyen Hanyecz, Dünya’nın en pahalı pizzasını yiyen insan ünvanını 

almıştır (Koçoğlu vd., 2016). 

Her geçen gün ilginin artması, farklı coinlerin ortaya çıkması gibi 

gelişmelerle birlikte, ülkeler kripto paralar ve kripto para borsalarına 

yönelik düzenlemeler yapmaya başlamışlardır. Aşağıdaki tabloda bazı 

ülkelere ait düzenlemeler gözükmektedir (Reese, 2018). 

Ülke Yasal Durum Açıklama 

Türkiye Denetimsiz Herhangi bir düzenleme, henüz 

yapılmamış durumda. 

Tayland Legal 

 

2016 yılında kripto paraları yasaklayan 

Tayland, 2018 yılında 7 kripto parayı 

(Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, 

Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, and 

Stellar) yasal olarak tanımlamıştır. 

Norveç Legal Norveç, kripto paralarını varlık ve satış 

vergisine tabi olan varlık olarak 

görmektedir (KDV yok). 

Kırgızistan Legal Kripto paralar Kırgız Cumhuriyeti 

yasalarına göre emtia olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca yasal olarak ülke 

sınırları içinde işlem görebilir ve 

madencilik yapılabilir. 

Kanada Legal 

 

Kişisel Mülkiyet Güvenlik Yasasında, 

maddi olmayan varlık olarak tanınmıştır. 

Japonya Legal Kripto paralar kanuni bir para birimi 

olarak görülmekte ve borçların 

ödenmesinde kullanılmasına izin 

verilmektedir. 

İtalya Legal Kripto paraların kullanımıyla ilgili 

düzenlemeleri yoktur. 

İsrail Legal Kripto para birimlerini para birimi ya da 

emtia değil, vergilendirilebilir bir varlık 

olarak kabul ediyor. Madenciler ve kripto 

para satan bireyler %17 KDV'ye ek 

kurumlar gelir vergisi ödemek zorundadır. 

İspanya Legal Kripto para ticaretini, bir takas işlemi 

olarak kabul etmektedir. 

Hırvatistan Legal 2013 yılından beri yasaldır. 

Güney Kore Legal Kripto para ticareti, anonim olmadığı 

müddetçe serbesttir. 

Finlandiya Legal Kripto para işlemleri KDV’den muaftır. 
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Endonezya İllegal Endonezya Bankası, kripto paraları bir 

ödeme yöntemi olarak kullanılmasını 2018 

yılında yasaklamıştır. 

Çin İllegal Kripto paraları ve kripto para borsalarını 

yasaklamıştır. 

Birleşik 

Krallık 

Legal 

 

Kripto para birimleri eşzamanlı olarak 

“yabancı para” ve “özel para” olarak 

tanınır. Kripto para yatırımları sermaye 

kazanç vergisine tabidir. 

Arjantin Legal Kripto paraları bir varlık olarak görmekte 

fakat kanuni bir para olarak kabul 

etmemektedir. 

Amerika 

Birleşik 

Devletleri 

Legal 

 

Kripto para birimlerinin meşruluğu, 

eyaletlere göre farklılık göstermektedir. 

Almanya Legal 

 

Kripto paraları vergi ve ticaret amacıyla 

"özel para" ve "hesap birimi" olarak kabul 

ediyor. 

 

Kripto para istatistikleri 

7 Kasım 2018 tarihinde, piyasa değeri en fazla olan 10 kripto paranın piyasa 

değeri ve fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Kripto Paranın Adı Piyasa Değeri Fiyatı 

Bitcoin 113.509.178.079 $ 6.536,94$ 

Ethereum 22.653.984.493$ 219,83$ 

Ripple 21.447.447.365$ 0,533445$ 

Bitcoin Cash 10.986.742.789$ 629,79$ 

EOS 5.152.048.103$ 5,69$ 

Stellar 4.875.302.581$ 0,257181$ 

Litecoin 3.243.032.804$ 54,92$ 

Cardano 2.061.557.970$ 0,079514$ 

Monero 1.826.391.786$ 110,35$ 

Tether 1.764.605.251$ 0,993348$ 

Kaynak: Coindesk, 2018 

Aşağıdaki tabloda ise 2 Ekim 2016-30 Eylül 2018 tarihleri arasındaki 

Ethereum, Litecoin ve 18 Temmuz 2010-30 Eylül 2018 Bitcoin fiyatları 

https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/ethereum/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/ripple/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin-cash/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/eos/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/stellar/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/litecoin/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/cardano/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/monero/#markets
https://coinmarketcap.com/currencies/tether/#markets
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(Coindesk, 2018) ve yine bu tarihler arasında haberlerde yer alan kripto 

para haberlerinin (Google Trends) sıklığı gösterilmiştir. 

Bitcoin Fiyat Grafiği 

 

Ethereum Fiyat Grafiği 

 

Litecoin Fiyat Grafiği 
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Haftalık Haber Sayısı Grafiği

 

 

 

Grafikten anlaşılacağı üzere, 2017 yılının sonlarından itibaren üç kripto 

paranın da fiyat grafiğinde bir sıçrama meydana gelmiştir. Bununla birlikte 

haberlerde de aynı dönemde benzer bir artış yaşanmıştır. 

Analiz 

Mevcut çalışmada, Bitcoin, Ethereum ve Litecoin fiyatları ile 

haberlerde yer alan kripto para haberlerinin sıklığı arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılacak 

veriler Coindesk ve Google Trends adlı web sitelerinden çekilmiştir. 

Araştırmanın kapsadığı zaman ise 2 Ekim 2016-30 Eylül 2018 aralığıdır. 

R programı aracılığıyla tüm değişkenler arasındaki korelasyonlar ve 

anlamlılıkları hesaplanmıştır. Aşağıdaki tabloda analiz sonuçları yer 

almıştır. 
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Sonuçlar 

Bitcoin ve kripto paralar, son yıllarda kamuoyunun çok fazla dikkatini 

çekmiştir. Mevcut çalışmada, 3 farklı kripto para (Bitcoin, Ethereum ve 

Litecoin) ile medyadan çıkan kripto para haberleri arasında anlamlı bir 

ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.Yapılan analizler 

neticesinde tüm değişkenler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Litecoin fiyatı ile Bitcoin ve Ethereum fiyatları arasında yüksek ve anlamlı 

bir ilişki mevcuttur (r=0,92). Haberler ile en yüksek ilişki içeren kripto para 

Bitcoin’dir (r=0,78). Değişkenler arasındaki en düşük ilişki ise Ethereum 

ile haberler arasındadır (r=0,58) 
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1. GİRİŞ 

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, hizmet sundukları 

işletmelere ait ürün ve hizmetler için yer ve zaman faydası 

sağlamaktadırlar. Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticaretin artması 

nedeniyle bu yer ve zaman faydasının önemi daha da artmıştır. Lojistik 

hizmetinin sunulmasındaki amaç, müşterilere ait ürünlerin fiziksel akışıyla 

birlikte bilgi akışının da zamanında gerçekleşmesini sağlamaktır. Lojistik 

sektörünün gün geçtikçe gelişmesinden dolayı lojistik sürecinin etkin ve 

verimli bir şekilde yönetilmesi önemli hale gelmiştir. Bunun 

sağlanabilmesi için öncelikle lojistik faaliyetlere daha sonra da bu 

faaliyetlerin ortaya çıkardığı maliyetlere odaklanılması gerekmektedir. 

İşletmelerin maliyetleri içerisinde lojistik maliyetlerin payının artması 

sonucunda rekabette avantaj sağlayabilmek için lojistik maliyetlerin 

yönetilmesi önemli hale gelmiştir. İşletmelerin lojistik faaliyetleri 

bünyelerinde gerçekleştirmesi veya lojistik hizmetlerinin satın alınması 

önemli bir stratejik karar olarak değerlendirilebilir. Ana faaliyet konularına 

odaklanmayı tercih eden üretim ve ticaret işletmeleri nakliye, gümrük 

hizmetleri, depolama, elleçleme gibi hizmetleri lojistik hizmet sunan 

işletmelerden satın alabilmektedir. Lojistik işletmeciliği sektörlere 

sunduğu lojistik hizmet faaliyetleri ile maliyet avantajı ve müşteri 

memnuniyeti sağlamaktadır. Lojistik işletmelerinin finansal tablolarında, 

ulaştırma (taşıma) ve depolama gibi önemli iki ana faaliyetin yerine 

getirilmesi için gerekli olan sabit varlıklar ile ambalajlama, etiketleme, 

istifleme, bilgi iletimi gibi faaliyetler için ise çalışma sermayesi ve işçilik 

faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle, lojistik işletmelerinde 

maliyet bilgilerinin gerçeğe uygun bir şekilde belirlenmesi önem arz 

etmektedir. 

Geleneksel maliyet saptama sistemi, emek yoğun üretimin yapıldığı 

dönemlerde toplam üretim maliyetleri içinde önemli bir paya sahip olan 

direkt işçilik maliyetlerini izlemek amacıyla oluşturulmuştur. Bundan 

                                                           
Bu çalışma, Murat Kurtlar tarafından hazırlanan ve Mersin Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanan “Lojistik İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi: 

Bir Uygulama” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 
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dolayı, genellikle genel üretim maliyetlerinin mamullere yüklenmesinde 

daha çok direkt işçilik ile birlikte hacim tabanlı, yani üretim miktarına 

bağlı makine saati, direkt ilk madde ve malzeme miktarı ve tutarı gibi 

dağıtım anahtarları kullanılmaktadır (Cooper ve Kaplan, 1988:96). 

Maliyetlerin dağıtımında hacim ölçülerinin kullanılması genel üretim 

maliyetlerinin üretim miktarına göre arttığının varsayılması anlamına gelir. 

Üretim arttıkça sabit genel üretim maliyetlerinden birim mamul veya 

hizmete daha az pay verilecektir. Günümüzde otomasyona dayalı üretim 

ortamlarında genel üretim maliyetlerinin tamamı üretim miktarıyla değişen 

bir yapıya sahip değildir. Otomasyona dayalı üretim ortamlarında ortaya 

çıkan genel üretim maliyetleri çok çeşitli faaliyetleri (muayene kontrol, 

test, sipariş alınması, bakım onarım vb.) kapsamaktadır. Dolayısıyla, 

birçok endirekt maliyet üretim miktarıyla orantılı olarak ortaya çıkmaz ve 

yüksek üretim hacminde sabit genel üretim maliyetleri daha fazla sayıda 

mamul veya hizmete yükleneceğinden daha düşük mamul veya hizmet 

maliyetleri oluşumuna neden olmaktadır. Bundan dolayı, geleneksel 

maliyet saptama sistemi ile maliyetlerin dağıtım süreci yanıltıcı sonuçlar 

vermektedir (Civelek ve Özkan, 2006:613-614). Gerçekte düşük ya da 

yüksek üretim düzeylerinde çıktının sabit maliyetlerden faydalanma 

düzeyi değişmemektedir. Düşük üretim düzeyinde çıktı başına daha 

yüksek sabit genel üretim maliyeti yüklenmesinin nedeni kullanılmayan 

kapasiteye ilişkin maliyetlerin de çıktılara yüklenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Hacim tabanlı dağıtım ölçütü kullanmak, sabit 

maliyetlerden aynı oranda faydalanmış olmalarına rağmen üretim miktarı 

çok olan çıktılara üretim miktarı az olan çıktılardan daha fazla maliyet 

yüklenmesine neden olmaktadır.  

Geleneksel maliyet saptama sistemindeki eksiklikleri gidermek için 

yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

2. GELENEKSEL FAALİYET TABANLI MALİYET SAPTAMA 

Orijinal olarak 1980'lerde tanıtılan FTM, geleneksel maliyet 

sistemlerindeki ciddi eksiklikleri gidermiştir. Geleneksel sistemler 

genellikle sadece üç maliyet unsurunu kullanmaktadır. Bunlar; işgücü, 

malzeme ve genel üretim maliyetleridir. Üretim işletmeleri genel olarak 

kendi ürünleri tarafından tüketilen ve ürünle ilişkisi doğrudan kurulabilen 

işgücü ve malzemeleri izleyebilmekte ve ürünle ilişkisi doğrudan 

kurulamayan dolaylı maliyetleri ise zaten saptamış oldukları bu ölçütlerle 

dağıtmaktadırlar.Yirminci yüzyılda, ürün maliyetleri içinde doğrudan 

işçilik oranı azalırken, otomasyon ve endüstri mühendisliğine dayalı 

verimlilik artışlarına yönelik çalışmalar yoluyla, yirminci yüzyılda genel 

üretim maliyetlerinin toplam maliyetler içindeki payı sürekli artmıştır 

(Kaplan ve Anderson, 2007:3). 
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Geleneksel maliyet saptama sistemi ürün odaklıyken FTM faaliyet 

odaklı bir yaklaşımdır (Cooper ve Kaplan, 1991:130). FTM, geleneksel 

maliyet saptama sisteminin kullanımından kaynaklanan hataları önlemeye 

yardımcı olan ve ihtiyaca ve gerçeğe uygun bilgi sağlayan bir yaklaşımdır. 

FTM yaklaşımının temel ilkesi, bir organizasyonun faaliyetlerini 

tanımlamak ve her bir faaliyetin maliyetini hesaplamak, daha sonra bu 

faaliyetlerin maliyetlerini ürün ve hizmetlere bu faaliyetleri tüketme 

oranlarına göre dağıtarak ürün/hizmet maliyetlerini hesaplamaktır. FTM 

yaklaşımında ürün/hizmet maliyetlerinin doğruluğu, faaliyet maliyetlerine 

ve maliyet etkeni miktarına bağlıdır (Gunasekaran, 1999:120). 

FTM yaklaşımının uygulanmasının çok fazla zaman alması ve maliyetli 

olması, yönetim ve çalışanlar tarafından uygulama zorluğundan dolayı 

destek görmemesi ve en önemlisi, atıl kapasite maliyetlerini ayrı olarak 

hesaplamayıp bunları maliyet yüklenicilerine (cost objects) yüklemesinden 

dolayı eleştirilmektedir. FTM yaklaşımının eksikliklerini gidermek 

amacıyla, zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama (ZEFTM) 

yaklaşımı ortaya koyulmuştur (Kaplan ve Anderson, 2003:1). 

ZAMAN ETKENLİ FAALİYET TABANLI MALİYET        

SAPTAMA 

ZEFTM yaklaşımı, geleneksel FTM yaklaşımını tamamen dışlamak 

yerine eksikliklerini gidererek faydasını artırmayı amaçlamaktadır. 

Geleneksel FTM yaklaşımının uygulanması için gerekli verilerin elde 

edilmesi çok fazla zaman ve maliyete neden olmakta ve atıl kapasite 

maliyetlerini dikkate almamaktadır. Böylece faaliyet tabanlı maliyet 

saptamanın yararları çoğaltılmakta ve eksik yönleri azaltılmaktadır. 

ZEFTM yaklaşımı modeli (Kaplan ve Anderson, 2007:18; Kaplan ve 

Anderson, 2003:1):  

 hızlı bir şekilde tahminler yapılarak kurulabilir, 

 süreçler, sipariş çeşitliliği ve kaynak maliyetlerindeki 

değişiklikleri yansıtmak için kolay bir şekilde güncelleştirilebilir,  

 Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning-

ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerinden elde edilen verilerle 

beslenebilir,  

 birim zaman tahminlerinin geçerliliğinin belirlenmesi doğrudan 

gözlem yoluyla yapılabilir, 

 kurumsal ölçekte uygulama yazılımları ve veritabanı teknolojileri 

ile çok sayıda işleme ilişkin verileri işleyebilecek ve aynı zamanda işlem 

zamanlarına ilişkin verilerin hızlı bir şekilde iletilmesini ve gerçek zamanlı 

raporlamayı engellemeyecek şekilde kurumsal düzeyde uygulanabilir,  

 kaynak kapasitesini açık bir şekilde bünyesine dahil ederek 

yönetimin önlem alabilmesi için kullanılmayan kapasiteyi görünür hale 

getirir, 
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 zaman denklemlerinden faydalanmak suretiyle modelin 

karmaşıklığını artırmadan siparişlerdeki ve müşteri davranışlarındaki 

farklılıkları modele dahil eder,  

 belirli siparişlerin, süreçlerin, tedarikçilerin ve müşterilerin belirli 

özelliklerini kullanarak işlem ve siparişlerin maliyetini yükleyebilir, 

 en son operasyonlara ilişkin verileri modele dahil edecek şekilde 

aylık olarak çalıştırılabilir,  

 işletmelere kaynak taleplerinin öngörülmesi, tahmin edilen sipariş 

miktarları temelinde kaynak kapasitesi için bütçeleme yapılması için 

olanak sağlar,  

 hızlı ve ucuz bir şekilde modelin sürdürülebilirliğine olanak sağlar,  

 sorunların temel nedenlerini belirleme konusunda kullanıcılara 

yardımcı olmak için ayrıntılı bilgi sağlar,  

 çok sayıda müşteri, ürün, dağıtım kanalı, bölümü ile karmaşık 

süreçleri olan ve büyük miktarlarda sermaye ve insan kaynağı harcamaları 

olan işletme veya endüstrilerde uygulanabilir.  

ZEFTM yaklaşımı, farklı departmanları, bu departmanların 

maliyetlerini ve pratik kapasitelerini tanımlar. Lojistik faaliyetler için, 

pratik kapasiteyi fazla çalışma olmaksızın işçilerin çalışabilecekleri zaman 

miktarı olarak açıklar. Toplam maliyet pratik kapasiteye bölünerek, zaman 

birimi başına maliyet hesaplanır (Everaert, vd., 2008:176). 

Tedarik edilen kapasitesinin maliyeti ve pratik kapasite tahminleriyle; 

birim maliyet şu şekilde hesaplanır (Kaplan ve Anderson, 2003:6):  

Birim maliyet =Tedarik edilen kaynağın maliyeti / Tedarik edilen kaynağın 

pratik kapasitesi  

ZEFTM yaklaşımının uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir (Kaplan ve 

Anderson’un çalışmasında akt. Bruggeman, vd., 2005:10):  

1. Faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli kaynak gruplarının 

tanımlanması,  

2. Her bir kaynak grubunun maliyetinin tahmin edilmesi,  

3. Her bir kaynak grubunun pratik zaman kapasitesinin tahmin 

edilmesi,  

4. Her bir kaynak grubunun birim maliyetinin, kaynak grubunun toplam 

maliyetinin pratik kapasiteye bölünerek hesaplanması,  

5. Farklı zaman etkenine bağlı olan her bir faaliyet için gereken 

zamanın tahmin edilmesi,  

6. Birim maliyet ile gereken süreyi çarparak maliyetlerin maliyet 

yüklenicilerine yüklenmesi.  

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının ortaya 

çıkışı, zaman tahmini ve zaman denklemlerinin kullanımı ile  ilgilidir.     

ZEFTM yaklaşımı, bir zaman dilimi tahsisinden ziyade her bir etkinlik için 
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harcanan mutlak zaman süresine dayalıdır (Stouthuysen, vd., 2010:5). 

Modelin büyüklüğü, geleneksel FTM’deki gibi katlamalı olarak değil, 

yalnızca doğrusal olarak artmaktadır (Kaplan ve Anderson, 2007:31). 

Zaman denklemleri, aşağıdaki şekilde formülleştirilmektedir:  

Süreç zamanı = Bireysel faaliyet zamanlarının toplamı  

= β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ….+ βiXi 

β0 = Temel faaliyeti gerçekleştirmek için gerekli standart zaman  

βi = i ek faaliyeti için hesaplanan zaman  

Xi = i ek faaliyetinin miktarı 

 ZEFTM YAKLAŞIMI İLE GELENEKSEL FTM 

YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımının dağıtım 

ölçüsü olarak sadece zamanı kullanması, bu yaklaşımın FTM yaklaşımına 

nazaran daha basit ve daha doğru maliyet hesaplamaları yapmasını 

sağlamaktadır. Bu yaklaşım işletmede ortaya çıkan genel üretim giderlerini 

her bir faaliyet için kullanılan aktif işgücü süresine bağlı olarak 

dağıtmaktadır. Bu yaklaşımda, sunulan hizmet ya da ürünler farklı 

süreçlerden geçtikleri ve farklı zaman harcadıkları için kaynakları da 

değişik boyutlarda tükettikleri varsayılmaktadır. ZEFTM, FTM’nin aksine 

faaliyetler için gerekli sürenin standart olmadığını ve birbirinden farklı 

olduğunu varsaymaktadır. Benzer şekilde faaliyetleri kullanan maliyet 

objelerinin de faaliyetlerde geçirdikleri sürelerin birbirlerinden farklı 

olabileceğini dikkate almaktadır (Yükçü ve Gönen, 2009:20-22). 

Geleneksel FTM yaklaşımında, maliyet etkeni olarak genellikle 

gerçekleşen faaliyetlerin sayısı (müşteri siparişi sayısı, yükleme sayısı, vb.) 

dikkate alınmaktadır. Buna karşılık ZEFTM yaklaşımında, gerçekleşen 

faaliyetler için zamanın hesaplanabileceği zaman etkeni (kurulum saati, 

taşıma süresi, vb.) dikkate alınmaktadır (Saban ve Güğerçin İrak, 

2009:100). 

Faaliyet tabanlı maliyet saptama yaklaşımı, maliyet hesaplamalarını 

kullanılsın ya da kullanılmasın tam kapasite maliyetleri ile yapmaktayken, 

ZEFTM yaklaşımı sadece kullanılmış kapasitenin maliyetleri ile yapmakta 

kullanılmamış kapasiteye düşen atıl maliyetleri mamul maliyetlerine dâhil 

etmemektedir. ZEFTM yaklaşımında kullanılmamış kapasite miktarları 

ortaya çıkarılmakta ve raporlanmaktadır. Atıl kapasite maliyetlerinin 

raporlanması işletme yöneticilerinin alacakları kararlara yardımcı 

olmaktadır (Yükçü ve Gönen, 2009:22-23). 

Lojistik maliyetlerinin çok önemli bir kısmının genel giderlerin 

içerisinde yer alması ve lojistik yöneticilerinin maliyetler üzerinde 

yeterince kontrol ve gözlem yapmamalarından dolayı FTM, maliyetleme 
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ve lojistik süreçlerinin performansını ölçme konusunda çok uygun bir 

yöntemdir. Örneğin, depolama operasyonlarının maliyeti göz önüne 

alındığında, bir firmanın geleneksel maliyetleme sisteminin ya toplam 

tutarlara ya da taşıtılan yüke bağlı olarak depo maliyetlerini her müşteriye 

ve kanala dağıtıldığı düşünüldüğünde müşteriler, kanallar ve ürünler; tutar 

ya da yük hacmi ile orantılı olarak depo kaynağını tüketmeyecektir. 

Dolayısı ile geleneksel bir maliyet muhasebesi sistemi maliyetlerin gerçek 

durumunu yansıtmayacaktır (Kıymetli Şen, 2014:93). FTM yaklaşımının 

geleneksel maliyet saptama yaklaşımlarına göre üstünlükleri olmasına 

rağmen bazı yönlerden eleştirilmektedir. 

FTM yaklaşımının çok zaman alıcı olması ve uygulanmasının yüksek 

maliyet gerektirmesi, işletmenin diğer bilgi sistemleri ile eşgüdüm 

eksikliği olması, büyük işletmelerde bu yöntemin uygulanmasının zor 

olması, hem yönetim hem de çalışanlar tarafından çok destek görmemesi, 

kullanılan ve kullanılmayan kapasite ayrımını yapmaması gibi nedenler 

başta yöntemi geliştirenler olmak üzere pek çok araştırmacı tarafından 

eleştirilmektedir (Karğın, 2013, 23). FTM yaklaşımına yönelik eleştiriler 

neticesinde bu yöntemin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla “Zaman 

Etkenli Faaliyet Tabanlı Maliyet Saptama (Time-Driven Activity Based 

Costing)” yaklaşımı ortaya koyulmuştur. ZEFTM yaklaşımıyla zaman 

harcanmasına neden olan ve maliyetli araştırmaların sonlandırılması 

imkanı sağlanmaktadır. Böylece FTM’nin yararları çoğaltılabilmekte ve 

eksik yönleri azaltılabilmektir. 

UYGULAMA 

Uygulama yapılan lojistik işletmesi 2001 yılından beri gümrüklü genel 

antrepo işletmeciliği yapmaktadır. İşletme konteyner yükleme, boşaltma, 

terminal hizmetleri ve konteyner depolama hizmetleri sunmaktadır. 17.000 

m2’si kapalı alan raflı duman algılama ve sprint sistemli olmak üzere 

toplam 22.000 m2 alana sahiptir. 

Depolama süreci siparişin alınması ile başlamaktadır. Siparişler, 

müşteriler ile yapılan görüşmelerden sonra e-mail yoluyla alınmaktadır. E-

mailde, malzemenin geliş tarihi, cinsi, ağırlığı ve hacmi ile ilgili bilgiler 

yer almaktadır. Malzemenin depolanması için uygun yer tespit edilir. 

Malzemenin geliş tarihinde, gümrük beyannamesi düzenlenerek, nakliye 

birimine gerekli bilgiler bildirilir ve evraklar sunulur. Gümrük sistemine 

nakliyeyi yapacak kamyonun plakasının tanımlanması işlemi yapıldıktan 

sonra limandan malzemenin depolama alanına gelmesi sağlanır. Kantar 

fişleri, beyanname ve puantajı yapılarak siparişe dosya açılır. Gelen 

malzemenin, depo girişinde müşteri tarafından gönderilen çeki listesi ile 

birlikte muayene ve kontrolü sağlanır. Bu aşamadan sonra, gelen 

malzemenin kantar faaliyeti gerçekleştirilir ve kantar fişi çıktısı alınarak 

depolama alanına kamyon yönlendirilir. Depolanacak malzeme ağır 
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parçalardan (mermer, makine vb.) oluşuyorsa, konteyner kalmar ile yere 

indirilerek paletli malzemelerin forkliftler aracılığıyla depolanması 

gerçekleştirilir. Malzeme paletli ve balyalı ise yükleme rampalarında 

forklift kullanılarak depolanması gerçekleştirilir. Çuval, torba vs. ile 

gelmişse işçiler ve yükleme bantları kullanılarak depolanması 

gerçekleştirilir. Depodan çıkış işlemleri yine müşteriden gelen bilgi 

doğrultusunda gerçekleştirilir. Müşteri yüklenecek malzemenin bilgisini 

(malzemenin kodu, miktarı ve kamyonunun plakası) e-mail yoluyla 

bildirir. Boşaltma ve istiflemede gerçekleştirilen faaliyetler bu kez 

yüklemede aynı şekilde yerine getirilir. Kamyonun çıkışında yine kantar 

faaliyeti gerçekleştirilir ve kantar fişi alınır. Çıkış ile ilgili olarak, evraklar 

toplanır, faturası kesilir ve dosyası kapatılır. İşletmede 3 müşteri tipi 

görüşmeler sonucunda belirlenmiştir. Müşteri tipi 1; genellikle ağır 

parçalar (makine, mermer vb.) depolanmasını istemektedir. Dolayısıyla 

konteyner ve paletli malzeme olarak depolama yapılmaktadır. Bundan 

dolayı, kalmarla indirme ve yükleme, forkliftle indirme ve yükleme, kantar 

hizmeti sunulmaktadır. Müşteri tipi 2; paletli ve balyalı malzeme 

depolanmasını talep etmektedir. Bu müşteri tipine, forklift indirme ve 

yükleme, kantar hizmeti sunulmaktadır. Müşteri tipi 3 ise sadece işçilikli 

malzeme gönderdiğinden, işçilik ve kantar hizmetlerinden 

faydalanmaktadır. İşletme işçilikli malzemelerin depolanmasında bu 

hizmeti dışarıdan temin edilen işçilerle gerçekleştirmektedir. İşletmede 

depolama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan maliyetler 740 Hizmet 

Üretim Maliyeti hesabının detayından elde edilmiştir.  

5.1. GELENEKSEL FTM YAKLAŞIMINA GÖRE BİRİM 

MALİYETLERİN BELİRLENMESİ 

İşletmede depolama hizmetine yönelik gerçekleştirilen faaliyetler 

yöneticilerle ve bu hizmeti yerine getiren personelle görüşülerek saptanmış 

olup, bu faaliyetler depolama hizmeti sürecine ve müşteriye katma değer 

sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Belirlenen faaliyetler aşağıdaki gibidir:  

• Malzemenin kabulü (F1)  

• Nakliye (F2)  

• Kantar (F3)  

• Muayene ve kontrol (F4)  

• Kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5)  

• Forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6)  

• İşçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7)  

• Dosya açılması (F8)  

• Sevk edilecek malzeme bilgisinin iletilmesi (F9)  

• Paketleme (F10)  

• Dosya kapatılması (F11)   

• Yönetim faaliyeti (F12)  
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Faaliyetler belirlendikten sonra Tablo 1’de depolama sürecinde ortaya 

çıkan maliyetler, kaynak maliyet etkenleri ve faaliyetlerin maliyetlerle 

ilişkisi gösterilmiştir. Faaliyetlerle maliyetlerin tüketim ilişkisi 

kullanılarak faaliyetlerin maliyetleri tüketim oranları belirlenmiştir. Tablo 

1’den görüldüğü gibi, yönetici ücret ve giderleri yönetim faaliyetine (F12) 

direkt yüklenmiştir. Personel ücret ve giderleri işçilikli indirme-istifleme-

yükleme (F7) ile paketleme (F10) faaliyetleri dışındaki diğer faaliyetlere 

personel sayısı kaynak maliyet etkeni kullanılarak dağıtılmıştır. Taşıtlara 

ilişkin amortisman tutarı nakliye faaliyetine (F2) direkt yüklenmiştir. 

Antrepo amortismanı, antrepodaki açık saha alanlarına ilişkin olup, kantar 

(F3), kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-

yükleme (F6) ve işçilikli indirme-istifleme-yükleme (F7) faaliyetleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Bina amortismanı maliyet kalemi de depolama 

sürecindeki malzemenin kabulü (F1), dosya açılması (F9), sevk edilecek 

malzeme bilgisinin iletilmesi (F9), dosya kapatılması (F11) ve yönetim 

faaliyetlerinin (F12) gerçekleştirildiği binaya ilişkin olup, bu faaliyetlerle 

ilişkilendirilmiştir. Tesis ve cihazlar amortisman maliyet kalemi, kantar, 

kalmar, forklift, yükleme bantları ve paketleme cihazının amortisman 

tutarlarından oluşmakta olup, kantar (F3), kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme (F5), forkliftli indirme-istifleme-yükleme (F6), işçilikli indirme-

istifleme-yükleme (F7) ve paketleme (F10) faaliyetleri ile ilişkisi 

kurulmuştur. Diğer maliyet kalemlerinden farklı olarak sigorta maliyet 

kalemi, depodaki emtia sigortasını, taşınan yük sigortasını, leasing 

sigortasını, araçlar, kapalı ve açık alan yangın sigortalarını kapsamaktadır. 

Yangın sigortası maliyet kaleminin bütün faaliyetlerle ilişkisi kurulmuş 

olup, emtia sigortası en son birim maliyetlerin hesaplanmasında 

depolamada kullanılan palet sayısı faaliyet maliyet etkeni kullanılarak 3 

müşteri tipine dağıtılmıştır. Çünkü katlanılacak iş yükü düşünüldüğünde 

depolanan malzeme cinsinden maliyet hesaplaması yapmak mümkün 

olmamaktadır. Taşınan yük sigortasının nakliye (F2) faaliyeti ile leasing 

sigortası da finansal kiralama yoluyla edinilen kalmar ve forkliftlerle ilgili 

olduğundan kalmarlı indirme-istifleme-yükleme (F5), forkliftli indirme-

istifleme-yükleme (F6) faaliyetleri ile ilişkilendirilmiştir. İşletmede 

kanunen zorunlu olarak gümrük müşavirliği şirketinden bir personel 

bulunmaktadır. Bu şirkete ödenen yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği 

ücreti en son birim maliyetin hesaplanmasında müşteri tiplerine depolama 

sipariş sayısına göre dağıtılmıştır. Açıklanmayan faaliyetlerle maliyetlerin 

ilişkisi Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Faaliyetlerin Maliyetlerle İlişkisi ve Kaynak Maliyet Etkenleri

 

Faaliyetlerin maliyetlerinin belirlenmesinde kaynak maliyet etkenleri 

kullanılmıştır. Yönetim faaliyetinde (F12) toplanan maliyet diğer 

faaliyetlere personel sayısı kullanılarak dağıtılmış ve faaliyetlerin toplam 

maliyetleri hesaplanmıştır. Bu aşamadan sonra müşteri tiplerinin toplam 

maliyetlerinin belirlenebilmesi için faaliyet maliyet etkenleri 

kullanılmıştır. Faaliyet maliyet etkenleri ve seçilmelerindeki sebepler şu 

şekilde açıklanmıştır. Depolama sipariş sayısı; depolama sipariş sayısı 

faaliyet maliyet etkeninin seçilmesinde ilgili faaliyetlerin (malzemenin 

kabulü, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin bilgisinin iletimi, dosya 
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kapatılması) her siparişte tekrarlanıyor olması dikkate alınmıştır. Kamyon 

sefer sayısı; kamyon sefer sayısı faaliyet maliyet etkeni nakliye, kantar, 

muayene-kontrol faaliyetleri toplam maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden 

olan etken olarak seçilmiştir. Çünkü depolanacak malzemenin depolama 

alanına getirilmesinde kamyon kullanılmakta, gelen malzeme kamyon 

üzerinde kontrol edilmekte ve kamyon ile tartılmaktadır. Konteyner 

sayısı; kalmarlı indirme-istifleme-yükleme faaliyeti maliyetinin müşteri 

tipi 1 ve 2’ye dağıtılması için seçilmiştir. Çünkü kalmar hem müşteri tipi 

1’e hem de müşteri tipi 2’ye hizmet sunmaktadır. Müşteri tipi 1’e 

konteynerlerin indirilmesi, istiflenmesi, yüklenmesi için ve hem müşteri 

tipi 1 ile hem de müşteri tipi 2 ile ilgili olarak terminal sahasındaki 

konteynerlerin düzenlenmesini gerçekleştirmektedir. Çalışma süresi ile 

akaryakıt tüketimi arasındaki doğrusal ilişkiden dolayı konteyner sayısı 

arttıkça akaryakıt tüketimi de artacaktır. Palet sayısı; palet sayısı faaliyet 

maliyet etkeni, forklift indirme-yükleme ve emtia sigortasının maliyet 

objelerine dağıtılması için belirlenmiştir. Forkliftli indirme-istifleme-

yükleme faaliyet havuzu içerisinde forkliftlerin amortismanları ile en 

yüksek maliyet kalemi olan akaryakıt giderleri yer almaktadır. Dolayısıyla 

forklift ile yapılan işlem paletli malzemelerin indirilmesi ve yüklenmesi 

olduğundan ilgili maliyet kalemlerinin ortaya çıkmasına neden olan etken 

palet sayısıdır. İndirilen ve yüklenen palet sayısı arttıkça en önemli kalem 

olan akaryakıt gideri de artacağından maliyet etkeni olarak seçilmiştir. 

Maliyet etkenlerinin gerçekleştirilme sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

 

Aşağıdaki Tablo 2’de faaliyetlerin toplam maliyetleri ve faaliyet 

maliyet etkenleri gösterilmiştir. Tablo 1’deki veriler kullanılarak 

malzemenin kabulü (F1) faaliyetinin Tablo 2’de gösterilen toplam 

maliyetinin hesaplanması şu şekilde yapılmıştır. Personel ücret ve 

giderlerinden 3.218,39 TL (164.137,99 TLx0,02), bina amortismanından 

10.193,47 TL (50.967,33 TLx0,20), demirbaş amortismanından 8.977,34 

TL (44.886,68 TLx0,20), depo sarf malzemelerinden 4.110,53 TL 

(20.552,63 TLx0,20), demirbaş bakım onarım giderlerinden 762,40 TL 

(3.812 TLx0,20), sigorta giderlerinden (yangın sigortası) 221,80 TL 

(2.661,65 TLx0,08), elektrik giderlerinden 2.932,90 TL, su giderlerinden 

585,90 TL, yemek giderlerinden 1.292,09 TL (73.649,36 TLx0,02), 

antrepo indirilemeyecek KDV’den ise 15.218,77 TL pay dağıtılmıştır. 

Ayrıca yönetim faaliyeti (F12) toplam maliyeti de diğer 11 faaliyete 



[553] 
 

personel sayısı kullanılarak dağıtılmıştır. Tablo 2’den görüldüğü gibi, 

malzemenin kabulü (F1) faaliyeti toplam maliyeti (52.836,87 TL), 

maliyetlerden (47.513,59 TL) ve yönetim faaliyeti toplam maliyetinden 

aldığı paylardan (5.323,28 TL)  oluşmaktadır. 

 Belirlenen faaliyet maliyet etkenleri ile müşteri tiplerine (1-2-3) 

faaliyet maliyetleri dağıtılmıştır. Toplam maliyetlerin hesaplanmasında 

emtia sigortası palet sayısı ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücreti 

de depolama sipariş sayısı kullanılarak müşteri tiplerine dağıtılmıştır. 

Toplam sigorta giderleri 187.997,05 TL (emtia sigortası 172.501,17 TL, 

yangın sigortası 2.661,65 TL, taşınan yük sigortası 7.352,88 TL, leasing 

sigorta gideri 5.481,35 TL) ancak bu toplam giderin 15.495,88 TL’si 

(yangın, taşınan yük ve leasing sigortaları) faaliyetlere dağıtılmıştır. Emtia 

sigortası ise maliyet yüklenicilerin maliyetlerinin belirlenmesinde katsayı 

kullanılarak dağıtılmıştır. Depolama personeli ile yapılan görüşmede ağır 

parçaların paletli ve balyalı malzemelere göre sigorta bedelinin ortalama 6 

kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu iki müşteri tipine de 

dağıtılmasında palet sayısı kullanılmıştır. Emtia sigortasının yaklaşık % 

80’inin müşteri tipi 1 ve müşteri tipi 2 için katlanıldığı geriye kalan % 

20’lik kısım müşteri tipi 3 için katlanılmıştır. 

 
Emtia sigortasından müşteri tiplerine dağıtılan tutarlar : 

Müşteri tipi 1: 138.000,93 TL x 0,504= 69.530,22 TL  

Müşteri tipi 2: 138.000,93 TL x 0,496= 68.470,71 TL  

Müşteri tipi 3: 172.501,17 TL x 0,20  = 34.500,24 TL  

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücreti olan 178.291,53 TL de 

depolama sipariş sayısı yüzdeleri kullanılarak 3 müşteri tipine 

dağıtılmıştır. Buna göre;  

Müşteri tipi 1: 178.291,53 TL x 0,10= 17.890,27 TL  

Müşteri tipi 2: 178.291,53 TL x 0,60=106.897,13 TL  

Müşteri tipi 3: 178.291,53 TL x 0,30= 53.504,53 TL  

Tablo 3’te müşteri tipleri toplam maliyetleri her bir müşteri tipine 

sunulan depolama sipariş sayısına bölünerek birim maliyetler 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. Faaliyetlerin Toplam Maliyetleri ve Faaliyet Maliyet Etkenleri 

 

  Tablo 3. Toplam ve Birim Maliyetler 

 

Müşteri tipi 1 maliyet yüklenicisine, faaliyetlerden 270.948,69 TL, 

emtia sigortasından 69.530,22 TL ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği 

ücretinden 17.890,27 TL olmak üzere toplam 358.369,18 TL maliyet 

yüklenmiştir. Diğer maliyet yüklenicileri de aynı şekilde 

hesaplanmıştır.Ortalama depolama başına birim maliyet müşteri tipi 1 için 

1.112,95 TL, müşteri tipi 2 için 923,98 TL ve müşteri tipi 3 için ise 746,96 

TL olarak hesaplanmıştır. 

5.2. ZEFTM YAKLAŞIMINA GÖRE BİRİM MALİYETLERİN 

BELİRLENMESİ 

Depolama hizmeti sunan personel sayısı 17’dir. Bu personellerden 2’si 

depolanan malzeme ile ilgili işlemleri (malzemenin kabulü, kantar, 

muayene kontrol, dosya açılması, sevk edilecek malzemenin bilgisinin 

iletimi ve dosya kapatılması faaliyetleri) yerine getirmektedirler. Aynı 

zamanda işletmede 6 şoför, 2 kalmar operatörü ve 7 forklift operatörü 

çalışmaktadır. İşletmede pazar günleri çalışılmamaktadır. Bundan dolayı 

bu kısıt dikkate alınmış olup, yapılan görüşmelerde personelin ayda 26 gün 

ve günde 7,5 saat çalıştığı belirlenmiştir. Böylece bir personel ayda 11.700 

dakika (26 günx7,5 saat x 60), yılda 140.400 dakika (11.700 dakika x 12) 
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çalışmaktadır.Toplam 17 personel olduğuna göre; 1 (bir) yılda çalışılan 

süre 2.386.800 dakika (teorik kapasite)’dır. Pratik kapasite ise, yapılan 

görüşmeler sonucunda dinlenme ve yemek molaları vb. göz önünde 

bulundurulduğunda % 85 olarak belirlenmiştir. Böylelikle pratik kapasite, 

2.028.780 dakika olarak hesaplanmıştır. 

ZEFTM yaklaşımında faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli kaynak 

gruplarının ve her bir kaynak grubunun maliyetinin belirlenmesinde 

geleneksel FTM yaklaşımından faydalanılmıştır. Bu yaklaşımda 

faaliyetler; depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzu (malzemenin 

kabulü, kantar, muayene-kontrol, dosya açılması, sevk edilecek 

malzemenin bilgisi ve dosya kapatılması), nakliye faaliyet havuzu, 

indirme-istifleme-yükleme faaliyet havuzu (kalmarlı indirme-istifleme-

yükleme, forkliftli indirme-istifleme-yükleme) olmak üzere 3 faaliyet 

havuzunda toplanmıştır. İşçilikli indirme-istifleme-yükleme faaliyet 

havuzu toplam maliyeti, işçi ile taşıma bandına yükleme, işçi ile istifleme-

yükleme faaliyetlerinin maliyetlerinden oluşmaktadır. Sadece Müşteri Tipi 

3’e hizmet olarak sunulmaktadır. Yalnız bu faaliyet taşeron firmaya 

yaptırılmaktadır. İncelenen işletmede paketleme faaliyeti müşterinin 

isteğine göre gerçekleştirilmektedir. Ancak bu faaliyet işçilikli malzemeler 

için yapılmakta ve bu malzemelerin depolanmasında taşeron firma 

kullanılmaktadır. Paketleme faaliyeti de taşeron firmanın personeline 

yaptırılmaktadır. Bu faaliyetin toplam maliyeti de müşteri tipi 3’e 

yüklenmiştir. 

İşletmenin depolama birim maliyetlerinin hesaplanmasında 

gerçekleştirilen aşamalar aşağıdaki Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Depolama Süreci için ZEFTM Uygulaması 

Faaliyet havuzlarının pratik kapasitesinin belirlenmesi için gerekli olan 

veriler (ilgili faaliyeti yerine getiren çalışan sayısı, toplam maliyeti, 

faaliyetin 2015 yılı için geçerli teorik kapasitesi) kullanılmıştır. Daha sonra 

teorik kapasiteden pratik kapasitenin belirlenmesi ve sonunda da her bir 
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faaliyet havuzunun birim kapasite maliyetlerinin hesaplanması 

gerçekleştirilir. Tablo 4’te gösterildiği gibi depolanan malzeme ile ilgili 

olarak malzemenin kabulü, kantar, muayene-kontrol, dosya açılması, sevk 

edilecek malzemenin bilgisinin iletimi, dosya kapatılması faaliyetlerini 2 

personel yerine getirmektedir. Faaliyet havuzu, depolanan malzeme 

işlemleri faaliyet havuzu olarak tanımlanmış ve faaliyet havuzunun pratik 

kapasitesi ile birim kapasite maliyetinin hesaplanması; aktif çalışan sayısı 

2, faaliyet havuzu toplam maliyeti 280.907,44 TL, toplam çalışılan yıllık 

teorik kapasite 280.800 dakika olarak belirlenmiş olup; toplam çalışılan 

yıllık pratik kapasite de 238.680 dakika (280.800dakikax0,85) 

hesaplanmıştır. Depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzu birim 

kapasite maliyeti de, toplam maliyetin toplam çalışılan pratik kapasiteye 

bölünmesiyle 1,1769 TL/dakika olarak hesaplanmıştır. Uygulama yapılan 

işletme için belirlenen tüm faaliyet havuzlarının pratik kapasitelerinin ve 

birim kapasite maliyetleri (dakika olarak) hesaplanması Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Pratik Kapasitelerinin ve 

Birim Kapasite Maliyetlerinin Hesaplanması 
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Uygulama yapılan işletmede yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen 

ana faaliyetlerin alt faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereken süreler 

tespit edilmiştir. Bu süreler işletmede ortaya çıkan zorunlu atıl kapasitenin 

hesaplanabilmesi için gereklidir. Faaliyet havuzlarında toplanan 

faaliyetlerin fiilen yerine getirilme süresi ile hesaplanan pratik kapasite 

süresi arasındaki fark atıl kapasite süresi olarak hesaplanır. Tablo 5’te tüm 

faaliyet havuzlarına ilişkin fiili olarak tüketilen faaliyet süreleri, pratik 

kapasiteler, atıl kapasiteler ve oranları gösterilmektedir. Nakliye faaliyet 

havuzunu incelediğimizde, 2 (iki) faaliyet belirlenmiştir. Birincisi, gümrük 

sistemine plaka tanımlama faaliyetidir. Gümrük sistemine plaka tanımlama 

alt faaliyetinin birim süresi 3 dakika olduğu görülmektedir. Nakliye 

faaliyetine ilişkin birim süre maliyeti 1,2016 TL/dakika olarak 

hesaplanmıştır. Birim faaliyet süresi ile birim süre maliyeti çarpılarak (3 

dakika x 1,2016) birim maliyet yükleme oranı tespit edilmiştir. Gümrük 

sistemine plaka tanımlama alt faaliyetinin toplam tükettiği süre 15.216 

dakikadır. Dolayısıyla, bu alt faaliyete ilişkin toplam maliyetin 

hesaplanabilmesi için toplam tüketilen süre ile birim süre maliyeti (15.216 

dakikax1,2016 TL/dakika=18.283,55TL) çarpılmıştır. İkincisi, gümrüğe 

gidiş-geliş faaliyetidir. Gümrüğe gidiş-geliş faaliyetinin birim süresinin 

120 dakika olduğu görülmektedir. Birim faaliyet süresi ile birim süre 

maliyeti çarpılarak (120 dakika x 1,2016) birim maliyet yükleme oranı 

tespit edilmiştir. Gümrüğe gidiş-geliş faaliyetinin toplam tükettiği süre 

608.640 dakikadır. Bu faaliyete ilişkin toplam maliyet toplam tüketilen 

süre ile birim süre maliyeti (608.640 dakika x 1,2016 TL/dakika) 

çarpılarak 731.341,82 TL olarak hesaplanmıştır. Tablo 5’te yer alan bazı 

zaman sürücüsü (etkeni) miktarları şu şekilde hesaplanmıştır. Kalmarla 

konteyner indirme-yükleme 1 alt faaliyeti müşteri tipi 1 için 1.050 

konteyner (525 konteynerx2), kalmarla konteyner indirme-yükleme 2 alt 

faaliyeti müşteri tipi 2 için 6.204 konteyner (3.102 adetx2) olarak;  forklift 

alma alt faaliyeti müşteri tipi 1 ve 2 için 39.897 palet sayısı (3.627 

konteyner x 11 palet) olarak hesaplanmıştır. İşletme ile yapılan görüşmede 

çoğunlukla 20’lik konteyner ile depolanacak malzemenin geldiği ve her 

20’lik konteynerinde 11 palet aldığı tespit edilmiştir. Forklift gidiş-dönüş 

ile forklift istifleme yükleme alt faaliyetleri için ise forklift sefer sayısı da 

79.794 (39.897 paletx2 ) olarak hesaplanmıştır. Toplam değerler 

bulunurken 2 (iki) ile çarpılma sebebi; indirme-yükleme, istifleme-

yükleme, gidiş-dönüş gibi iki işlem gerçekleştirilmesidir. 
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Tablo 5. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Fiili Süreleri, Maliyetleri, 

Pratik ve Atıl Kapasiteleri ve Oranlarının Hesaplanması
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Tablo 5 (devamı) 
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Faaliyet havuzlarında toplanan faaliyetlere ilişkin olarak, bu 

faaliyetlerin yerine getirilmesi için gereken süreler, pratik kapasite süreleri 

ve atıl kapasite maliyeti ve oranları aşağıdaki Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Depolanan malzeme işlemleri faaliyet havuzunda yer alan faaliyetlerin 

yerine getirilmesi için toplam fiili tüketilen süre 205.318 dakika, toplam 

pratik kapasite süresi 238.680 dakika ve bu iki süre arasındaki fark olan 

33.362 dakika da bize atıl kapasite süresini verecektir. Toplam tüketilen 

faaliyet maliyeti 241.638,75 TL ve toplam pratik kapasite maliyeti 

280.907,44 TL, bu iki maliyet arasındaki fark olan 39.268,69 TL’de atıl 

kapasite maliyetini verecektir. Diğer faaliyet havuzlarına ilişkin atıl 

kapasite maliyeti aşağıdaki Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetler İçin Gereken Süreler, Pratik 

Kapasite Süreleri ve Atıl Kapasiteler 

 

İşletmenin depolama hizmeti sunduğu Müşteri Tipi 1, Müşteri Tipi 2 ve 

Müşteri Tipi 3’e sunulan faaliyetlerin birim maliyetleri Tablo 7’de 

gösterilmiştir. Bütün birim maliyetler depolama sipariş başına olarak 

belirlenmiştir. 

Tablo 7. ZEFTM Yaklaşımına Göre Faaliyetlerin Birim Maliyetleri 
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 Tablo 7(devamı) 

 

Yapılan görüşmelerden ve gözlemlerden müşteri tiplerinin sadece 

muayene kontrol faaliyetinde farklı süreler geçirdiği ve diğer bütün 

faaliyetlerde ise aynı süreyi tükettikleri tespit edilmiştir. Müşteri tiplerinin 

faaliyetlerde geçirdikleri sürelerin farklı olması durumunda her müşteri 

tipinin söz konusu faaliyet maliyetleri farklı olacaktır. 

Toplam depolama hizmet üretim birim maliyeti Tablo 8’de 

gösterilmiştir. Faaliyetlerden aktarılan maliyetlere emtia sigortası, 

yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği ücreti, işçilikli indirme yükleme 

maliyeti ve paketleme maliyetinin eklenmesi toplam birim maliyetler 

hesaplanmış olacaktır. Bunun sonucunda müşteri tipi 1 için 992,17 TL, 

müşteri tipi 2 için 793,27 TL ve müşteri tipi 3 için 715,57 TL birim maliyet 

hesaplanmıştır. 

Tablo 8. ZEFTM Yaklaşımına Göre Birim Maliyetler 

 

Emtia sigortasının birim maliyetinin hesaplanmasında, toplam 

maliyetin % 80’i müşteri tipi 1 ve 2’ye dağıtılmıştır. Dağıtımda katsayı 

kullanılmıştır. Çünkü müşteri tipi 1 ağır parçalar (makine, mermer vb.) 

depolanmasını talep etmektedir. Dolayısıyla sigorta tutarları da farklı 

olacaktır. Müşteri tipi 1 için 215,93 TL (69.530,22 TL/322 sipariş), müşteri 

tipi 2 için 35,59 TL (68.470,71 TL/1.924 sipariş), müşteri tipi 3 için de 
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35,83 TL (34.500,24 TL/963 sipariş) hesaplanmıştır. Yetkilendirilmiş 

gümrük müşavirliği ücretinin sipariş başına eşit olduğu belirlenmiştir. 

İşçilikli indirme-yükleme faaliyet havuzu (282.523,07 TL) ile paketleme 

faaliyet havuzu (20.363,99 TL) toplam maliyetleri müşteri tipi 3’e 

dağıtılmış olup, müşteri tipi 3 için toplam depolama sipariş sayısı 963 ve 

toplam maliyetler depolama sipariş sayısına bölünerek hesaplanmıştır. 

ZEFTM İLE GELENEKSEL FTM YAKLAŞIMLARININ 

SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Zaman etkenli faaliyet tabanlı maliyet saptama ile geleneksel FTM 

yaklaşımlarının uygulanması ile depolama faaliyetlerine ilişkin ortaya 

çıkan birim ve toplam maliyetler karşılaştırılmıştır. Uygulama yapılan 

işletmede, depolama hizmeti sunulan Müşteri tiplerine (1-2-3) ilişkin 

hizmet üretim maliyeti ZEFTM yaklaşımında geleneksel FTM 

yaklaşımına göre düşük çıkmıştır. İncelenen işletmede, müşteri tipi 1 (ağır 

parçalar), müşteri tipi 2 (paletli ve balyalı malzemeler) ve müşteri tipi 3 

(çuval ve kolili malzemeler) olmak üzere toplam 3 müşteri tipine depolama 

hizmeti sunulmaktadır. Dolayısıyla, işletmede ortaya çıkan maliyetlerin 

müşteri tiplerine dağıtılması önemlidir. Hem geleneksel FTM hem de 

ZEFTM yaklaşımlarına göre hesaplanan birim ve toplam maliyetler Tablo 

9’da gösterilmiştir. Depolama hizmeti sunulan müşteri tiplerinin toplam 

maliyetten aldıkları paylar her iki yaklaşıma göre farklı çıkmıştır. Bunun 

en önemli sebebi, ZEFTM’nin atıl (kullanılmayan) kapasiteyi maliyet 

objelerine(müşteri tiplerine) yüklememesidir. En çok depolama hizmeti 

sunulan müşteri, paletli ve balyalı malzeme depolanmasını talep eden 

müşteri tipi 2’dir. Geleneksel FTM yaklaşımına göre, toplam maliyetten 

1.777.734,31 TL, ZEFTM yaklaşımına göre ise 1.526.242,19 TL’dir. 

Aradaki fark ise 251.492,12 TL’dir. Müşteri tipi 2’ye depolama başına 

130,71 TL daha az maliyet yüklenmiştir. ZEFTM, müşteri tipi 1’e 

geleneksel FTM yaklaşımına göre toplam maliyetten 38.889,10 TL, 

müşteri tipi 3’e ise 30.233,19 TL daha az maliyet yüklemiştir. Birim 

maliyetler açısından müşteri tipi 1’e 120,77 TL, müşteri tipi 3’e ise 31,39 

TL daha az maliyet yüklemiştir. Müşteri tipi 3 işçilikli malzeme 

depolanmasını talep eden müşteri grubu ve incelenen işletme işçilikli 

malzeme depolamasını dışarıdan işçi tedarik ederek gerçekleştirmektedir. 

Tedarikçi firmanın kesmiş olduğu fatura bilgileri elde edilemediğinden 

dağıtım yoluna gidilmiştir. 
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  Tablo 9. ZEFTM ile Geleneksel FTM Sonuçlarının Karşılaştırılması 

 

Depolama faaliyetleri içerisinde belirlenen kalmarlı ve forkliftli 

indirme-istifleme-yükleme faaliyetleri ile nakliye faaliyetlerine ilişkin 

maliyetler toplam maliyetlerin yarısından daha fazla paya sahiptir. 

Dolayısıyla bu maliyetlerin müşteri tiplerine gerçeğe uygun yüklenmesi 

son derece önemlidir. Geleneksel FTM bakış açısında faaliyet sayıları 

etken olarak düşünüldüğünden ve yapılan çalışmalarda da genellikle 

depolama hizmetlerinde konteyner sayısı, palet sayısı, koli sayısı gibi 

etkenler önerildiğinden, geleneksel FTM yaklaşımında faaliyet maliyet 

etkenleri olarak nakliye için kamyon sefer sayısı, kalmarlı indirme-

istifleme-yükleme faaliyeti için konteyner sayısı, forkliftli indirme-

istifleme-yükleme faaliyeti için ise palet sayısı seçilmiştir. Nakliye 

faaliyetinde, şoför ve kamyon maliyetleri, diğer iki faaliyette de kullanılan 

operatör ve iş makineleri (kalmar ve forklift) maliyetleri önemli paya 

sahiptir ve bu faaliyetlerin maliyetlerinin müşteri tiplerine dağıtılmasında 

işlem sayılarının seçilmesi yanlış maliyet saptamaya sebep olmuştur. 

Çünkü nakliye, kalmarlı indirme-istifleme-yükleme ve forkliftli indirme-

istifleme-yükleme faaliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan 

akaryakıt ve amortisman maliyetleri ile işlem sayıları arasındaki 

korelasyon düşüktür. ZEFTM’de ise bu faaliyetlerin gerçekleştirilme 

süreleri etken olarak kullanılmıştır. Çünkü çalışma süreleri ile bu maliyet 

unsurlarının tüketimi arasında yüksek bir korelasyon olduğu açıktır. Bu 

durum zaten niçin ZEFTM’nin uygulanması gerektiğini göstermektedir. 

Şoför ve operatörlere ait ücret giderlerinin yüklenmesinde pratik 

kapasitenin kullanılması da ZEFTM’nin diğer bir farkını göstermektedir. 

Uygulama çözümlerinde bu doğrultuda sonuçlara ulaşılmıştır. 

7. SONUÇ 

İncelenen işletmenin lojistik işletmesi yani hizmet işletmesi olması 

ZEFTM yaklaşımının uygulanabilirliliği açısından önemlidir. Çünkü 

ZEFTM yaklaşımı genellikle hizmet işletmelerinde uygulanmaktadır. 

Hizmet işletmelerinde hız, zaman ve maliyet kavramları müşteriler 

açısından önemli olduğundan gerçeğe uygun maliyet bilgisinin elde 

edilmesinde de zamanın kullanılması anlamlı olacaktır. 

ZEFTM yaklaşımının uygulanmasında kullanılacak verilerin elde 

edilmesinde özellikle küçük işletmelerde sıkıntılar yaşanabilir. Bu 

işletmelerin ERP sistemlerine yatırım yapmaları mümkün 

görünmemektedir. Buna rağmen bu işletmeler uygulama modelini baştan 
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iyi bir şekilde oluşturur ve model için gerekli verileri belirlerse bu verilerin 

elde edilmesi için bir takım dokümanlar oluşturularak bazı veriler manuel 

olarak elde edilebilir. İncelenen işletme gibi küçük lojistik işletmelerinde 

Microsoft Excel gibi programlar kullanılarak veri setleri oluşturulabilir. 

Böylelikle müşterilerin taleplerine ilişkin faaliyetlerin maliyetleri 

kolaylıkla hesaplanabilir. Ayrıca birim süre maliyetlerini değiştirecek 

olaylar (personele zam yapılması, yeni bir duran varlık alınması vb.) 

meydana geldiğinde birim süre maliyeti, oluşturulan programda veriler 

değiştirilerek kolaylıkla yeni faaliyet maliyetleri hesaplanabilir. ZEFTM 

yaklaşımının uygulanması işletmeye önerilmekle birlikte bu yaklaşımdan 

beklenen faydanın elde edilebilmesi depolama sürecinde gerçekleştirilen 

faaliyetlerin sürelerinin gerçeğe uygun ölçülmesine bağlı olduğu 

unutulmamalıdır. Değişkenlerin (birim kapasite maliyeti ve faaliyetlerin 

gerçekleştirilme süresi) tespitinde çok dikkatli ve objektif olunması 

önemlidir. Bu nedenle işletmeler, başlangıçta hemen sonuç almayı 

beklemekten ziyade bu bakış açısıyla faaliyetlerini değerlendirerek zaman 

içerisinde daha iyi uygulamalar yapabileceklerdir. 
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AVRUPA BİRLİĞİ'NDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN 

SAĞLANMASINDA BÜYÜME VE İSTİKRAR PAKTI VE 

ETKİNLİĞİ 

 

Deniz TURAN 

1. Giriş 

Avrupa Birliği’nin mali anayasası olarak kabul edilen ve 1993'de 

yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması’nda, Avrupa Birliğinde 

oluşturulacak parasal birliğin aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik ve 

parasal politikalar düzenlenmiştir. Ekonomik ve parasal birliğe geçmeden 

önce, Avrupa Birliği’nde mali politikalar, şiddetli açık ve borçlanma 

eğilimi göstermesi ve birlik mali yapısının merkezi bir otorite tarafından 

şekillendiriliyor olmaması, maliye politikalarında koordinasyonu gerekli 

kılmıştır. Bu amaçla 1997 yılında İstikrar ve Büyüme Paktı (İBP) kabul 

edilmiş ve 1 Ocak 1999 yılında Avrupa Birliği’nde tek para uygulamasına 

geçilmesi ile birlikte İstikrar ve Büyüme Paktı yürürlüğe girmiştir.  

İstikrar ve Büyüme Paktı, AB’de yaşanan mali olumsuzlukları 

düzeltmeyi ve bütçesel pozisyonları sağlamlaştırmayı hedeflemiştir. 

İstikrar ve Büyüme Paktı, Maastricht Antlaşması’nda üye devletlerin 

maliye politikalarının gözetlenmesi ve bütçe açıklarının izlenmesine 

ilişkin hükümleri açıklamaktadır. Üye ülkelerin mali politikaları uygulama 

yeterlilikleri, İBP düzenlemeleri ile denetlenmeye çalışılmıştır.  İBP ile 

aşırı bütçe açıklarından kaçınılması için önleyici ve düzeltici önlemler 

getirilmiş ve uyulmadığı takdirde, Para Alanı’na dâhil ülkelere karşı 

yaptırımların uygulanması öngörülmüştür. 1990’lı yılların başlarında üye 

ülkelerde bütçe açıkları görülürken, Maastricht Anlaşması ve sonrasında 

Paktın uygulanmasıyla bu açıklar kontrol altına alınmış ve birçok ülke 

bütçe fazlası vermiştir. Ancak milenyumun ilk yıllarında ortaya çıkan mali 

dengesizlikler ve 2008 ekonomik krizi,  AB’de mali sürdürülebilirliği 

sağlamak amacıyla İBP kurallarında reform yapılmasını gerekli kılmıştır. 

Bunun sonucunda 2005, 2011 ve 2013 yıllarında İstikrar ve Büyüme Paktı 

kuralları yeniden gözden geçirilerek, ülkelerin özel koşullarına ve 

ekonomik gelişmelere uygun hale getirilmiştir. 

Bu çalışmada Avrupa Birliğinde mali istikrarın sağlanmasında İBP’nin 

etkinliği değerlendirilecektir. Bu kapsamda öncelikle orijinal İBP’nin 

temel özellikleri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır. Son 

kısımda ise küresel ekonomik kriz sonucunda AB’de mali sürdürülebilirlik 
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anlamında oluşan eksiklikler ve bu kapsamda İBP’de yapılan reformlar ve 

içerikleri incelenecektir. 

2. Mali Kuralların Önemi ve İstikrar ve Büyüme Paktı Öncesi 

Ekonomik ve Parasal Birlikte Mali Kurallar  

Kamu maliyesi yönetiminin ve maliye politikalarının kurala 

bağlanmasında ki temel amaç, ülkede uygulanan kamu mali politikalarının 

sürdürülebilirliğini garanti altına almaktır.  1970’li yılların ortalarına kadar 

başarılı sonuçlar veren Keynesyen politikalar, petrol krizi ve sonrasında 

yaşanan küreselleşme eğilimleri sonucunda eleştirilmeye başlanmıştır. 

Dünya genelinde ülke ekonomilerinin maruz kaldıkları enflasyonist 

baskılar, aşırı düzeydeki bütçe açıkları, vergi gelirleri üzerindeki baskılar, 

artan borç oranları ve döviz piyasalarında yaşanan çalkantılar, leviathan 

devleti sınırlamaya yönelik anayasal düzeyde mali kuralların 

oluşturulmasına yol açmıştır. 

Ekonomik ve parasal birliğe geçmeden önce, Avrupa Birliği’nde mali 

politikalar, şiddetli açık ve borçlanma eğilimi göstermekteydi. Birlik mali 

yapısı merkezi bir otorite tarafından şekillendiriliyor olmaması, maliye 

politikalarında koordinasyonu gerekli kılmıştır. 1980’li yılların 

deneyimlerinden çıkarılan dersler, Maastricht Kriterleri ve İBP’nin 

oluşturulmasındaki temel motivasyonu oluşturmuştur. 

1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması ile Birlik kapsamında 

uygulanacak olan tek para biriminin yasal temelleri oluşturulmuş, 

ekonomik ve parasal birliğin oluşturulması için gerekli aşamalar tarihsel 

olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 1 Ocak 1999 tarihi, ekonomik ve 

parasal birliğin gerçekleştirileceği tarih olarak belirlenmiştir.  

AB’de ekonomik ve parasal birliğin gerçekleştirilmesi için para 

politikaları merkezileştirilirken, ulusal maliye politikalarında ülkelere 

özerklik tanınmıştır. Ancak tanınan bu özerkliğin bazı negatif dışsallıkların 

ortaya çıkmasına yol açma riski bulunmaktaydı. Ülkelerin harcama ve gelir 

politikaları, diğer ülkelerin istihdam ve üretim düzeyini etkileyecek 

bütçesel dışsallıklarla yol açması muhtemeldi (Catenaro ve Morrıs, 

2008:20).  

Kamu gelirleri, bütçe açıkları, kamu harcamaları ve borçlanma 

politikalarında mali sürdürülebilirliği üye ülkelerde sağlamak ve üye 

ülkeler arasında faiz oranlarının negatif dışsallık etkisini (bütçe 

açığı/GSYİH oranı yüksek olan ülkelerin, sınırlamaya uyan ülkelere, faiz 

oranlarını arttırarak ek yük getirmesini) önlemek için, bütçe politikalarını 

sınırlayıcı engeller ortaya koyan bir mali politik çatı oluşturulması gereği 

AB’de ortaya çıkmıştır (Issing, 2004:10).  

Bütçesel dışsallıkların önüne geçmek ve bu etkileri içselleştirerek birlik 

düzeyinde parasal istikrarı bozacak aşırı kamu açıkları ve yüksek 
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borçlanma düzeylerini sınırlayarak birliğin sağlıklı işlemesi amacıyla, 

Maastricht Anlaşması ile Yakınlaşma Kriterleri ortaya konmuştur 

(Tokatlıoğlu, 2004:37).  

Maastricht Antlaşması’nın üye ülkelerin Avrupa Para Birliği’ne 

katılabilmeleri için tespit ettiği “Yakınlaşma Kriterleri” şunlardır 

(Tokatlıoğlu, 2004:63-64): 

Parasal disiplinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik kriterler: 

 Enflasyon Kriteri: Toplulukta en düşük enflasyona sahip (en iyi 

performans gösteren) üç ülkenin yıllık enflasyon oranları ortalaması ile 

ilgili üye ülke enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçmemelidir. 

 Faiz Kriteri: Birliğe katılacak ülkede uzun dönemli devlet tahvili 

faiz oranı, en iyi performans gösteren üç üye ülkenin uzun dönemli faiz 

oranları ortalamasını 2 puandan fazla geçmeyecektir. 

 Döviz Kuru Kriteri: Son 2 yıl itibariyle üye ülke parası diğer bir üye 

ülke parası karşısında devalüe edilmiş olmamalıdır. 

Mali disiplinin sağlanmasına yönelik kriterler: 

 Borç Kriteri: Üye ülke kamu borçlarının GSYİH’sine oranı %60’ı 

geçmemelidir. 

 Bütçe Kriteri: Üye ülke bütçe açığının ülke GSYİH’sine oranı %3’ü 

geçmemelidir. 

Yakınlaşma kriterlerinin temel amacı, anlamlı ve sürdürülebilir kamu 

maliyesi politikalarını hayata geçirmektir. Orta vadeli bir plan 

çerçevesinde kamu açıkları GSYİH’nin %3’üne indirilecektir. Kamu 

borçları için ise öncelikli hedef bu tatarı GSYİH’nin %60’ına çekmek ve 

sonrasında da azalan bir trend içine almaktır (Günay ve Özen, 2002:74). 

Maastricth anlaşması imzalandıktan sonra %3 referans değeri, mali 

politikaların başarısının ölçülmesinde bir ölçek olmuştur. Bu değer kamu ve 

finansal piyasaların gözlenmesinde kolaylık sağlamıştır. Sonuçta birçok AB 

üyesi ülkede mali denge, EPB sürecinde önemli iyileşme göstermiştir.  

Tablo 1’de verildiği üzere, para alanının tümünde 1993’de kamu açığının 

GSYİH’ye oranı %5,5’den, 1998’de %2,2’ye inmiştir (Catenaro ve Morrıs, 

2008:21). 
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Tablo 1: Ekonomik ve Parasal Birlik Sürecinde Mali Göstergeler 

(GSYİH%) 
 

Genel Kamu 

 Bütçe Dengesi 
                                    1993    1994         1995       1996       1997        

1998 

 
Belçika 

 

−7.0 
 

−4.7 
 

−4.4 
 

−3.8 
 

−2.0 
 
−0.8 

Almanya −3.4 −2.5 −3.2 −3.3 −2.6 −2.2 

Yunanistan −13.6 −9.9 −10.
2 

−7.4 −6.6 −4.3 

İspanya −6.6 −6.0 −6.5 −4.8 −3.3 −3.1 

Fransa −5.6 −5.6 −5.5 −4.1 −3.0 −2.6 

İrlanda −2.3 −1.5 −2.0    0.0    1.3    2.4 

Italya −9.1 −8.8 −7.4 −7.0 −2.7 −2.8 

Lüksemburg    1.3    2.3    2.4    1.2    3.7    3.4 

Hollanda −3.1 −3.6 −4.3 −1.9 −1.2 −0.9 

Avusturya −4.1 −4.8 −5.6 −3.9 −1.7 −2.3 

Portekiz −5.6 −5.6 −5.2 −4.5 −3.4 −3.0 

Finlandiya −7.8 −6.0 −6.2 −3.5 −1.2    1.7 

Para Alanı – 5.5 – 5.0 – 5.0 – 4.2 – 2.6 – 2.2 
 

Kaynak: Catenaro ve Morrıs, 2008:21. 

Maastricht Anlaşması ile getirilen, üye devletlerin %3 referans değer 

ile belirlenen aşırı açıktan ve %60 borç/GSYİH kaçınma referans değerleri 

ile bütçe disiplini sınırlar altına alınırken, bu sınırlara uyumu kesin olarak 

sağlayabilmek amacıyla İstikrar ve Büyüme Paktı’nın kurulması karara 

bağlanmıştır. 

3. Bir Mali Kural Olarak İstikrar ve Büyüme Paktı’nın İşleyiş 

Mekanizması 

İBP, Ekonomik ve Parasal Birliğin 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren 

başlayan üçüncü aşamasıyla bağlantılıdır. Paktın amacı, tek paraya 

geçilmesiyle birlikte üye ülkelerin bütçe disiplini yönünde gösterdikleri 

çabaları sürdürmelerini sağlamaktır. Maastricht Anlaşması ile getirilen, 

üye devletlerin %3 referans değer ile belirlenen aşırı açıktan ve %60 

Borç/GSYİH kaçınma referans değerleri ile bütçe disiplini sınırlar altına 

alınırken Maliye politikalarının ulusal düzeyde belirlenmesi, birlik 

düzeyinde istikrarın sağlanmasını güçleştirmiştir. Para alanı ülkelerinde 

tek paraya geçilmesi ve Avrupa Merkez Bankası tarafından para 

politikasının tek bir elden uygulanıyor olmasına karşılık, her üye ülke 

kendi ulusal maliye politikalarını belirlenmeye devam etmiştir. Bu sınırlara 

uyumu kesin olarak sağlayabilmek, bütçe disiplinini sağlamak ve 
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güçlendirmek amacıyla İBP kurulması karara bağlanmıştır. Pakt, kamu 

borcunu ve bütçe açığını bir kısıt altına almaktadır. İBP ile Maastricht 

kriterleri güçlendirilmesi amaçlanmıştır (Creel ve Saraceno, 2010: 97). 

Mali kurallar, söz konusu negatif mali dışsallıkların önlenmesi açısından 

önem kazanmaktadır (Akçay, 2006:22). 

Paktın temel öğeleri üzerinde Aralık 1996 Dublin’deki Avrupa 

Zirvesi’nde mutabıka varılmış ve Temmuz 1997 Amsterdam Zirvesi’nde 

resmi biçimine kavuşmuştur (Çelen ve Bali, 2002:82). 1997 yılında İBP 

kabul edilmiş ve EPB’nin üçüncü aşamasıyla bağlantılı olarak 1 Ocak 1999 

yılında AB’de tek para uygulamasına1 geçilmesi ile birlikte İBP yürürlüğe 

girmiştir.  

İBP temel hedefleri, amaçları; üye ülkelerin maliye ve bütçe disiplini 

yönünde gösterdikleri çabaları desteklemek, bütçe disiplinlerindeki 

sapmaları ve borçluluk durumunu üst sınırını aşmadan önce tespit etmek 

ve çözüm olarak mali yaptırımların uygulanmasını sağlamaktır. Bu sayede 

ortaya çıkabilecek ekonomik şokları azaltacak esnekliğe sahip maliye 

politikası politikalarının uygulanması amaçlamıştır (Çelen ve Bali, 

2002:82).İBP ile getirilen düzenlemeler sonucunda maliye politikasının 

tek elde toplanmamış ancak AB üyesi ülkelerin tamamen bağımsız maliye 

politikaları uygulamaları da engellenmiştir (Pınar, 2006:115). 

İBP’de temel nokta, üye ülkelerin orta vadede denk ya da fazla veren 

kamu bütçesine sahip olmasıdır. Uzun dönemde mali pozisyonun 

sürdürülebilirliğini sağlamak ve kısa dönemde dalgalanmaları düzeltmek 

için bu düzenlemenin yapılması uygundur. Dengeye yakın ifadesi, 

sürdürülebilir mali politikaları güvence altına almaktadır (Catenaro ve 

Morrıs, 2008:22). Söz konusu hedefleri sağlamaya yönelik olarak da, aşırı 

açık ve borç durumunu düzeltemeyen ülkelere mali cezaların getirilmesine 

ilişkin bir zaman çizelgesi ortaya koymaktadır. 

Pakt, AB Konseyi Kararı ve iki Konsey Tüzüğünden (Aşırı Açık 

Prosedürü ve Bütçe Pozisyonlarının İzlenmesi ve Kuvvetlendirilmesi) 

oluşmaktadır. Konsey Tüzükleri ise, önleyici ve düzeltici/caydırıcı iki 

tamamlayıcı unsurdan oluşmaktadır. 

Önleyici unsur, bütçe pozisyonlarının güçlendirilmesine ve ekonomi 

politikalarının koordinasyonuna atıfta bulunmaktadır. Aşırı bütçe 

açıklarının ortaya çıkmasından önce müdahale etmek, ekonomi 

politikalarının izlenip eş güdümün sağlanmasını amaçlamaktadır. Önleyici 

unsurlar, mali disiplini ve politik koordinasyonu çok taraflı gözetim ve 

                                                           
1 Euro Bölgesi ilk olarak 11 üyeden oluşmaktaydı. Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, 

Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya. Ocak 2002’de 

Yunanistan dâhil olmuştur. İngiltere, İsveç ve Danimarka ise dâhil olmamıştır. 
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eşdeğer baskı ile geliştirmeye yardım eden yumuşak prosedürlerdir 

(Catenaro ve Morrıs, 2008:22).  

İBP orta vadeli bütçe hedefini, bütçenin orta vadede dengeye yakın 

veya fazla veren bütçe olarak belirlemiştir. Üyelerin programları, 

komisyon tarafından değerlendirilir ve ECOFİN konseyi tarafından 

denetlenebilir. Bütçe açığının GSYİH’e oranının %3 referans değerini 

aştığı durumda, aşırı açık oluşmaktadır.  Konsey, aşırı açığa karar verirse 

tavsiyede bulunur ve bu açıklarını azaltacak düzeltici önlemleri alması için 

4 ay kadar süre tanınır. Para alanı dışında kalan ülkeler yakınlaşma planı 

sunmaları gerekmektedir (Soylu, 2007:6-7). 

Düzeltici/caydırıcı unsur ise aşırı açıkları olan ülkeleri mali disipline 

uymaya zorlama amacıyla tasarlanan, daha sıkı ve daha resmi 

prosedürlerden oluşmaktadır. Düzeltici/caydırıcı unsurda amaç, aşırı açık 

prosedürü uygulamasının açıklığa kavuşturulması ve hızlandırılmasıdır.  

İBP’nin önleyici ve caydırıcı unsurlarının uygulama süreci şu şekilde 

işlemektedir; Ülkeler istikrar programlarını her yıl yılda iki defa Avrupa 

Komisyon’una sunarlar. Euro’ya geçmeyen ülkeler ise yakınlaşma planı 

hazırlarlar. Bütçe açığının GSYİH’e oranının %3 referans değerini aştığı 

durumda, aşırı açık oluşmaktadır. Bütçe açığı olan ülkelere,  bu açıklarını 

azaltacak önlemleri alması için 4 ay kadar süre tanınır. Durum devam 

ederse, üye ülkenin referans değerlerini ihlal ettiği yönünde hüküm 

getirilecek ve aşırı kamu açığına2 karar verilir. Konsey, aşırı açığa karar 

verirse tavsiyede bulunur. İlgili üye ülkenin referans değerlerini ihlal ettiği 

sonucu çıkarsa, Konsey tarafından önerilen düzeltici önlemleri uygulaması 

için dört aylık bir süresi bulunmaktadır. Eğer ülke, Konsey tavsiyelerine 

uyarsa, “aşırı” açık devam edebilir ancak bütçe açığı, aşırı olduğu tespitin 

yapıldığı tarihi izleyen bir yıl içerisinde düzeltilmelidir (Soylu, 2007:7). 

Düzeltici önlemleri uygulamayan ülke, Maastricht Antlaşması uyarınca 

bir dizi yaptırıma tabi tutulacaktır. Bu yaptırımlardan biri, faiz getirmeyen 

bir depozito seklindedir. Bu durumda, yaptırımlar hakkında karar verme 

yetkisi, ilgili üye ülke hariç para bölgesindeki ülkelerde olacaktır. Depozito 

miktarı, GSYİH’nin % 0.2’si kadar sabit unsur, verilen açık oranı ile %3 

referans değeri arasındaki farkın 1/10’u kadar değişken unsurdan 

oluşmaktadır. Takip eden yıl için konsey depozitoyu arttırabilir ancak 

                                                           
2 Şu durumlarda açık, geçici ya da istisnai sayılır ve ceza verilmez. Ülkedeki konjonktürel 

gelişme sonucu kontrol dışı beklenmedik bir olaydan kaynaklanan ekonomik gerileme 

GSYİH’de en az %2’den fazla azalmaya yol açmış ise, bu durumda üye ülke yaptırımdan 

otomatik olarak muaf olacaktır. Ancak açık, gerileme durduğu zaman düzeltilecektir. Eğer 

GSYİH’de yaşanan azalma % 0,75 ile %2 aralığında ise bu durumda Konsey, aşırı açık 

yönünde bir karar verirken takdir hakkını kullanabilmekte ve süreç isteğe bağlı askıya 

alınabilmektedir. Burada ani gerilemeler, önceki dönemlere göre kümülatif üretim kaybı ve 

hükümet açıklarının yatırım harcamalarını asıp asmadığı gibi diğer faktörler de göz önüne 

alınacaktır (Catenaro ve Morrıs, 2008:22) 
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ülkenin GSYİH’in % 0,5’ini geçemez (Catenaro ve Morrıs, 2008:23). 

Cezanın ağırlığı, bütçe açığının referans değerini ne kadar aştığına bağlıdır. 

Bütçe açığı iki yıl içerisinde düzeltilmez ise bu depozito para cezasına 

dönüştürülür. Eğer açık iki yıl içerisinde düzeltilir ise depozito geri 

verilmekte ve böylece ceza, ödenmeyen faiz olmaktadır. Konsey 

cezalardan elde ettiği bu faiz gelirleri ve ceza tutarlarını aşırı açık 

vermeyen ülkelere GSYİH’lerine düşecek pay kadarıyla dağıtır (Bedük, 

2006:82). Para alanına dahil olmayan ülkeler için yaptırım söz konusu 

değildir(Çelen ve Bali, 2002:86). 

4. Orijinal İstikrar ve Büyüme Paktının Uygulama Sonuçları ve 

Getirilen Eleştiriler 

EPB’nin üçüncü aşamasının ilk yıllarında nominal bütçe dengesi 

gelişme göstermiş ve 2000 yılında para alanında bütçe açığı, Tablo 2’de 

görüleceği üzere GSYİH’nin %1’ine düşmüştür. Buna karşın 2001 

yılından sonra para alanında bütçe dengesi oranı kötüye gitmeye başlamış 

ve 2003’te %3’ün üzerine çıkmıştır. Para alanında yaşanan bu negatif 

dönüşüm, ekonomik büyümedeki yavaşlama ve daha önemlisi tek paraya 

geçiş sonrası başlayan birleşme yorgunluğu olarak yorumlanmıştır 

(Catenaro ve Morrıs, 2008:23).  

Tablo 2: Reform Öncesi İstikrar ve Büyüme Paktında Yaşanan Mali 

Gelişmeler (% GSYİH) 

Kaynak: Catenaro ve Morrıs, 2008:24. 

Paktın ilk yıllarında mali pozisyonlardaki iyileşme, politikacılarda mali 

gevşekliğe yol açmıştır. Ülkeler, potansiyel büyüme tahminlerinde fazla 

iyimser olmuş ve konjonktürel uyum açıklarını düşük tahmin etme 

Genel Kamu  
 Bütçe Dengesi          1998          1999         2000    2001          2002           2003

        2004 

 

Belçika 

 

−0.8 

 

−0.5 

 

0.1 

 

0.4 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

Almanya −2.2 −1.5 −1.1 −2.8 −3.7 −4.0 −3.7 
Yunanistan −4.3 −3.4 −4.0 −5.4 −5.2 −6.1 −7.8 
İspanya −3.1 −1.3 −0.9 −0.5 −0.3 −0.0 −0.2 
Fransa −2.6 −1.7 −1.5 −1.6 −3.2 −4.2 −3.7 
İrlanda   2.4    2.7    4.6    0.8 −0.6    0.3    1.5 
Italya −2.8 −1.7 −2.0 −3.1 −2.9 −3.5 −3.4 
Lüksemburg    3.4    3.4    6.0    6.1    2.1    0.3 −1.1 
Hollanda −0.9    0.4    1.3 −0.2 −2.0 −3.1 −1.8 
Avusturya −2.3 −2.2 −1.8    0.0 −0.5 −1.6 −1.2 
Portekiz −3.0 −2.7 −3.2 −4.3 −2.9 −2.9 −3.2 
Finlandiya    1.7   1.6    6.9    5.0    4.1    2.5    2.3 
Para Alanı – 2.2 – 1.3 – 1.0 – 1.8 – 2.5 – 3.1 – 2.8 

  
 Genel Kamu Borcu 

     Para Alanı     73.2          72.0           69.3          68.3             68.2            69.3      69.8 
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eğilimine girmiştir. Temel yanılma, para alanına katıldıktan sonraki ilk 

yıllarda birçok üye ülkenin iyi zamanlardaki3 sağlam mali durumunu 

çıkarlarına kullanmada başarısız olmasından kaynaklanmıştır (Catenaro ve 

Morrıs, 2008:25). 

2001’den sonra bütçe dengelerinde hızlı bir bozulma yaşanmıştır. 1999 

ile 2005 yılları arasında altı para birliği üyesi ülke aşırı açığa maruz 

kalmıştır. Portekiz 2000 ve 2004’te, Almanya ve Fransa 2002, Hollanda 

2003, Yunanistan 2000 ve İtalya 2001. Bunlar arasında sadece Hollanda 

zamanında ve sağlam şekilde aşırı açığı düzeltmiştir.  

Üye ülkeler tarafından söz konusu üst sınırların sık sık aşılması, Paktın 

kredibilitesini tehlikeye düşürmüştür. Birçok ülkede mali pozisyonda 

kötüye gidişin yaşanması, ECOFİN’in (Ekonomi ve Maliye Bakanları 

Konseyi) İBP’nin sıkı kurallarını uygulamada isteksiz olmasına yol 

açmıştır. İlk olay 2002’nin ilk aylarında yaşanmıştır. Konsey, komisyonun 

Almanya ve Portekiz’e %3 değeri altında açıkları düşürecek önlem 

almasına yönelik erken uyarı yapılması önerisini reddetmiştir. Bunun 

yerine konsey, söz konusu ülkelerin düzeltici önlemleri alacaklarına dair 

taahhütlerini yeterli görmüştür (Catenaro ve Morrıs, 2008:26).  

Almanya ve Fransa, Kasım 2003’de konseyin tavsiyelerine uymakta 

başarısız olmuşlardır. Komisyon, konseye bu ülkelere aşırı açık 

prosedürünün ilk adımı olan uyarıyı yapmasını tavsiye etmiş ancak 

Konsey, nitelikli çoğunlukla bu kararı almayı başaramamıştır. Bunun 

yerine Almanya ve Fransa, aşırı açıkları 2005’e kadar düzelteceği sözünü 

vermiş ve prosedürü durdurma kararı alınmıştır. Kasım 2003’te 

gerçekleştirilen zirvede ceza mekanizmasının işletilmemesiyle 

Avrupa’daki mali disiplin karmaşası krize dönüşmüştür (Soylu, 2007:8).  

Reform öncesi paktın uygulandığı dönemde yaşanan mali gelişmelerin, 

paktın şartlarından uzak bütçe pozisyonları ortaya çıkarması ve istihdam 

rakamlarında düşüş yaşanması, İBP’ye yönelik eleştirilerin geniş 

kesimlerce kabul edilmesine yol açmıştır. İBP, Maasricht Anlaşması ile 

belirlenen %3 açık kriterini çok sıkı uyguladığı ve ülkelerin zor 

zamanlardaki mali politikalarını sınırlayarak konjonktürel oynaklığı 

arttırdığı hususunda eleştirilmiştir. Bütçe kriterlerinin esnetilmeden 

uygulanması, kamu kesiminin hareket alanını daraltmakta ve sonuçta  

büyüme ve istihdam gibi makroekonomik hedeflerden uzaklaşılmaktadır 

(Issing, 2004:9). Ayrıca, özellikle ekonomik büyüme ve gelişmeyi uzun 

vadede olumlu etkileyecek nitelikteki enerji, ulaştırma, altyapı ve AR-GE 

gibi yatırımlar ile sosyal güvenlik harcamalarının, aşırı açığın 

hesaplanmasında, yapısal reformların maliyetini dikkate almadığı ve 

                                                           
3 İyi zaman, çıktının potansiyel düzeyi geçtiği dönem olarak ifade edilmektedir. 
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tüketim harcamalarından farklı değerlendirilmemiş olması 

eleştirilmektedir (Catenaro ve Morrıs, 2008:28-29).  

İBP, iyi zamanlarda ülkelerin sağlam mali pozisyona ulaşmasını 

sağlamada başarısız olmuştur. Buna karşın kötü zamanlarda daha çok 

düzeltici/caydırıcı amaçlarla mali kısıtlamalar getiriyor olması eleştiri 

konusu olmuştur. Aşırı açığın ortaya çıktığı ülkelere yönelik önleyici 

önlemler, sağlam mali pozisyonu sağlamada zayıf kalmıştır. Buna karşın, 

ülke aşırı açığa maruz kaldığı durumlarda, paktın düzeltici/caydırıcı 

hedefleri, ekonomik büyüme şartlarına bakmaksızın, gerekli düzeltici 

faaliyetleri teşvik etmediği için eleştirilmektedir. Düşük büyüme yaşanan 

süreçte, mali politikaların sıkıştırdığı aşırı açığı düzeltmek için üye 

ülkelere destekten çok katı kurallar getirdiği için eleştirilmektedir. Bu 

durum ekonomik canlanma beklentisine gölge düşürmektedir. Pakt ayrıca, 

borçların gelişimine yeterli önem vermediği için eleştirilmiştir. 

Anlaşmanın borç kriterinin uygulanması aydınlatılmamıştır (Catenaro ve 

Morrıs, 2008:27). Orjinal İBP’ye yönelik genel bir eleştiri ise her üye 

ülkenin özel durumunu dikkate alınmadan resmi kurallara uymaya çok 

fazla vurgu yapması ve ekonomik değişikliklere çok az önem vermesidir 

(Bedük, 2006:148).  

Eleştirilerden bir kısmı, sorunun kuralların kendinden kaynaklanmadığı 

ancak paktın caydırıcı gücünün, eksik uygulamalar nedeniyle 

baltalandığını ileri sürmektedirler. Konseyin nitelikli çoğunlukla karar 

alması ve günahkarların günahkarları yargılaması (Almanya ve Fransa gibi 

para alanının güçlü ülkeleri kriterleri sağlayamamış olmasına karşılık, 

alınan kararlarda etkin rol oynaması) bu duruma verilen örneklerdir. Bu 

nedenle kuralları değiştirmek yerine, kuralların uygulama ve yürütülmesini 

düzeltici önlemler alınmalıdır (Catenaro ve Morrıs, 2008:29).  

Reform öncesi İBP uygulamalarını tamamen negatif göstermek doğru 

değildir. Para alanında bütçe açık oranı Maastricth anlaşması öncesi 

düzeye dönmemiş ve kamu borcu ve harcamasındaki hızlı artış oranı, 

durma noktasına doğru gelişme göstermiştir. Birçok ülke paktın kurallarına 

uyum sağlamıştır. Belçika, İspanya ve Avusturya mali pozisyonlarını 

geliştirmiş ve bütçe pozisyonunu fazla ya da dengeye yakın bir noktaya 

getirmiştir. İrlanda, Lüksemburg ve Finlandiya’da mali politikalarda 

gevşeme yaşanmasına karşılık referans değerlerini tutturmuşlardır. 

Hollanda 2003 yılında %3 bütçe sınırını aşmasına karşılık, dengeye yakın 

bütçe pozisyonuna ulaşmıştır.  

Bütün olarak 2000 sonrası mali birlikte bir düşüş olmasına karşılık, para 

alanında mali politikalarda genel ya da önemli bir gevşeme söz konusu 

değildir. Bu nedenle, orijinal İBP amaçlarına tamamen ulaşmamış olsa da, 

mali politikalar üzerinde zorlayıcı bir etkisi olmuştur (Catenaro ve Morrıs, 

2008:26). 
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Reform öncesinde yüksek seviyede yapısal işsizlik, düşük verimlilik, 

dünya ekonomisinde rekabetçi üretim alanlarında yetersiz kalınması gibi 

yapısal sorunların varlığı ve sorunlara çözüm getirmek ile mali disiplin 

politikalarını yürütmek arasında sıkışan bir Avrupa söz konusudur. Bu 

mali sıkışıklığın aşılması ve esneklik getirilmesi amacıyla İBP’de reforma 

gidilmiştir. 

5. İstikrar ve Büyüme Paktında Reform Sonrası Yapılan 

Düzenlemeler 

AB Maliye Bakanları’nın 20 Mart 2005’te, devlet ve hükümet 

Başkanlarının ise 22 Mart 2005’te gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında, 

%3 ve %60 referans değerlerine dokunulmadan İBP’nin önleyici ve 

düzeltici unsurlarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Üyelerin mali 

performansları dikkate alınmaya ve orta vadeli bütçe pozisyonlarına 

bakılmaya başlanmıştır. Ayrıca belirli koşullarda açığın kapatılması için 

daha fazla süre verilmesi ile İBP kuralları yumuşatılmıştır.  

İBP’de yapılan bu ilk reform paketi ile İBP’nin önleyici unsurlarında 

şu konularda düzenlemeler yapılmıştır; 

Orta vadeli bütçe hedef tanımı; Bütçe dengesine yakınlık ya da fazla 

veren bütçe pozisyonu yerine, her üye için farklı orta vadeli istikrar hedefi 

ya da yakınlaşma programı ortaya konmaya başlanmıştır. Diğer bir 

ifadeyle orta vadeli bütçe hedefleri, yapısal koşullar dâhilinde artık borç 

oranı ve potansiyel büyüme düzeyi temelinde ülkeden ülkeye değişiklik 

arz edecektir. Bu çerçevede orta vadeli hedefler, potansiyel büyümesi 

yüksek ülkeler için GSYİH’nin %1’i düzeyinde bir bütçe açığı olarak 

belirlenmiştir. Buna karşın borç yükü ağır ülkelere ise denge durumunun 

bir miktar üstünde bütçe fazlası verme hedefi uygulanacaktır. Üye 

devletler konjonktüre göre gerekli ayarlamaları yapacaklardır (Catenaro ve 

Morrıs, 2008:30). 

Yapısal reformlar hesaba katılması; Üye devletlerin, orta vadeli bütçe 

hedefine yönelik uyumdan ya da hedefin kendisinden sapmasına, uzun 

vadeli mali kazançları olabilecek yapısal reformları üstlenmesi halinde izin 

verilmiştir. Ekonomik koşullardaki değişikliklere uyum sağlanabilmesi 

için, her 4 yılda bir orta vadeli hedefler gözden geçirilecektir (Payzanoğlu 

ve Tekkaya, 2005:1). 

Düzeltici/caydırıcı önlemle ise aşırı bütçe açığı prosedüründe yapılan 

değişiklikler ile daha esnek hale getirilmiştir. Reform sonrası düzeltici/ 

caydırıcı unsurlarda şu konularda değişikliklere gidilmiştir; 

Ağır ekonomik çöküşün tanımı; Büyük ekonomik çöküşün 

değerlendirilmesinde yıllık negatif ekonomik GSYİH büyüme hızı oranı 

ya da potansiyel büyümeye kıyasla, uzun süre devam eden çok düşük yıllık 
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reel GSYİH büyüme periyodu süresince biriken üretim kaybı olarak ifade 

edilmiştir. Bunun sonucunda oluşan ve referans değeri üstünde çıkan açık, 

istisna olarak ele alınacaktır (Catenaro ve Morrıs, 2008:30). 

İlgili diğer faktörlerin tanımlanması; Komisyon, anlaşmaya göre aşırı 

açık prosedürünün ilk aşamasına göre hazırlayacağı raporda, üyelerin orta 

vadeli bütçe ve ekonomik hedeflerini içeren tüm diğer faktörleri dikkate 

alacaktır. Maasricht anlaşması ve orjinal İBP bu faktörleri ayrıntılı 

açıklamamıştır. Reformdan sonra bunlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

Orta vadeli ekonomik pozisyondaki (özellikle potansiyel büyüme, 

mevcut konjonktürel şartlar, araştırma- yenilik ve kalkınmayı teşvik edici 

politikalar) ve orta vadeli bütçe pozisyonları ile ilgili (iyi zamanlardaki 

mali sağlamlaştırma çabalarını, borçların sürdürülebilirliğini, kamu 

yatırımlarını ve kamu maliyesinin genel kalitesini) bilgileri, bu 

komisyonun hazırlayacağı raporda yer almalıdır. Ayrıca üye devletlerin 

referans değerini aşmasına yol açan diğer tüm faktörlere de dikkat 

edilecektir (Catenaro ve Morrıs, 2008:30-31)..  

Prosedürdeki son sürelerin uzatılması; Konseyin aşırı açığın tespitine 

yönelik son süre, mali bildirim süresi bittikten sonra 3 aydan 4 aya 

uzatılmıştır. Aşırı açığın düzeltilmesine yönelik konsey tavsiyesini takiben 

etkili önlemin alınması için son süre; 4 aydan 6 aya uzatılmıştır. Tavsiyeye 

yönelik etkili önlemin alınmadığının saptandığı durumda; konseyin 

bildirim yayımlama kararı alma son süresi 1 aydan 2 aya uzatılmıştır. 

Bildirimden sonra etkili önlem alma süresi; 2 aydan 4 aya uzatılmıştır 

(Catenaro ve Morrıs, 2008:31). 

Aşırı açığın düzeltilmesine ilişkin son sürenin uzatılması; Yeni 

getirilen kurallar uyarınca % 3 limitinin “geçici” ve “limite yakın” olması 

şartıyla aşılabilmesine izin verilmektedir (Payzanoğlu ve Tekkaya, 

2005:1). Ayrıca aşırı açık düzeltilmesi için son süre, eğer özel durum yoksa 

bu saptamayı takip eden yıl olarak belirlenmişti. Reform sonrasında ise 

eğer özel koşullar bulunmakta ise Konseyin, bu süre bitiminin 1 yıl 

uzatılması öngörülmüştür.  

Beklenmedik olumsuz olaylar ve ihtar ya da önerilerin yenilenmesi; 

Orjinal İBP’de Almanya ve Fransa ile ilgili aşırı açık prosedürü sürecinde, 

prosedüral kilitlenme yaşanmıştı. Reform ile kamu finansmanında kötü 

sonuçlara yol açan beklenmedik ekonomik olumsuz koşullar oluşması 

halinde, aşırı açığın düzeltilmesine ilişkin süre bitiminin gözden 

geçirilmesine ve uzatılabilmesine olanak tanınmıştır. 

Borç ve borcun sürdürülebilirliğine daha fazla odaklanılması; 

İBP’nin reform öncesi halinde borç kriteri üzerine herhangi bir yaptırım 

yoktur ve borcun sürdürülebilirliği hakkında açıklamalar 

bulunmamaktadır. ECOFİN Mart 2005 raporu ile yapılan düzenlemede, 
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borç gözetimin arttırılmasını öngörmüştür. Ayrıca tatmin edici bir ilerleme 

hızı ile borç oranının %60 referans değerine yakınlaştırılması 

öngörülmüştür. Buna karşın nicel bir tatmin edici borç azatlımı miktarı 

tanımlanmamış ve bu çerçevede İBP tüzüğünde değişikliğe gidilmemiştir 

(Catenaro ve Morrıs, 2008:31-32). 

6. İstikrar ve Büyüme Paktında Reform Sonrası Yaşanan Mali 

Gelişmeler 

Avrupa Birliği, İBP’de yapılan reform ile pakt kurallarının 

uygulanmasında esneklikler getirmiştir ve para birliğine dâhil olan ülkelere 

mali politika tedbirlerinin uygulamasında daha geniş bir manevra alanı 

bırakılmıştır. Reform sonrasında bütçe dengesine yakınlık ya da fazla 

veren bütçe pozisyonu yerine, her üye için farklı orta vadeli istikrar hedefi 

ya da yakınlaşma programı ortaya konmaya başlanmıştır. Para alanında ki 

ülkeler bu kapsamda orta vadeli planlarını ve bu planda belirtilen hedeflere 

ulaşmayı taahhüt ettikleri yılları belirtmişlerdir.  

Tablo 3: Güncelleştirilmiş İstikrar Programlarının Temel Elementleri 

ve Konsey Görüşleri 
 

OrtaVadeli  

 

 

Plan 

OVP 

Ulaşılacak 

Yıl 

 Yıl 

Sürdürüle- 

bilirlik Riski 

Ulusal 

Kurumlara 

Tavsiye 

Belçika 

 

0.5% Fazla 2007 Orta 
Hayır 

Almanya Bütçe Dengesi 2011–12 Orta Evet 

Yunanistan Bütçe Dengesi 2013 Yüksek Evet 

İspanya Bütçe Dengesi Mevcut Orta Hayır 

Fransa  Bütçe Dengesi 2010 Orta Evet 

İrlanda Bütçe Dengesi Mevcut Orta Hayır 

Italya Bütçe Dengesi 2011–2012 Orta Evet 

Lüksemburg 0.8% açık 2007 Orta Hayır 

Hollanda −1% ile −0.5% açık Mevcut Orta Hayır 

Avusturya Bütçe Dengesi 2008 Düşük Hayır 

Portekiz −0.5% açık yada  

   daha iyi durum 

2011 Yüksek Evet 

Finlandiya 1.5%fazla Mevcut Düşük Hayır 

 

Kaynak: Catenaro ve Morrıs,2008:34. 

Tablo 3’den görüleceği üzere kamu açıklarını referans değeri olan %3 

değeri altına indirmeyi 2010 ve sonrasında sağlamayı taahhüt eden 

Almanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan ve İtalya’ya, Konsey tarafından 

tavsiye kararı verilmesi öngörülmüştür. 
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Reform sonrasında para alanında genel kamu bütçe dengesinde ve genel 

kamu borcunda pozitif gelişmeler yaşanmıştır. Tablo 4’de verildiği üzere, 

reform sonrasında para alanında genel kamu bütçe dengesi 2005 yılında 

GSYİH’nın % -2,5 düzeyinden, 2007 yılında tahmin edilenden daha düşük 

seviyede gerçekleşerek  %-0,6 düzeyine gerilemiştir. Genel kamu 

borcunun GSYİH’ya oranında da bir azalma yaşanmıştır. 2005 yılında para 

alanında %70,2 düzeyinde olan genel kamu borcu, 2007 yılında %66,4 

düzeyine gerilemiştir.  

İBP kurallarının gevşetilmesi ilk olarak İtalya’nın işine yaramıştır. 

Yüksek borçlarıyla İBP kriterlerini ihlal eden İtalya’ya borçlarını azaltması 

için iki yıl süre verildi. İtalya bunun karşılığında yapısal reformlar 

gerçekleştirme sözü vermiştir. Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisi 

olan İtalya 2001, 2003 ve 2004 yıllarında İBP kriterlerini ihlal etmişti (AB 

Haber, 2005). İtalya 2005 yılında %-4,2, 2006 yılında %-3,4 oranında 

kamu açığı vermiş, 2007 yılında  %-1,9 ile kritik eşiğin altına inmeyi 

başarmıştır.   

Tablo 4: Reform Sonrası Mali Gelişmeler  (% GSYİH) 

  Genel Kamu 

 Bütçe Dengesi                         2005               2006             2007 
 

Belçika 

 

0.0 (-2,3) 
 

0.0 (0,3) 
 

0.3 (-0,2) 

Almanya −3.3 (-3,4) −3.3 (-1,6) −2.5 (0,0) 

Yunanistan −4.3 (-5,1) −2.6 (-2,6) −2.3 (-2,8) 

İspanya 1.0 (1,0) 0.9 (1,8) 0.7 (2,2) 

Fransa −3.0 (-2,9) −2.9 (-2,4) −2.6 (-2,7) 

İrlanda 0.3 (1,6) −0.6 (3,0) −0.8 (0,3) 

Italya −4.3 (-4,2) −3.5 (-3,4) −2.8 (-1,9) 

Lüksemburg −2.3 (-0,1) −1.8 (1,3) −1.0 (2,9) 

Hollanda −1.2 (-0,3) −1.5 (0,5) −1.2 (0,4) 

Avusturya −1.9 (-1,5) −1.7 (-1,5) −0.8 (-0,5) 

Portekiz −6.0 (-6,1) −4.6 (-3,9) −3.7 (-2,6) 

Finlandiya 1.8 (2,9) 1.6 (4,1) 1.6 (5,3) 

Para Alanı – 2.5 (-2,5) – 2.3 (-1,3) – 1.8 (-0,6) 

Genel Kamu Borcu 

Para Alanı 

 

71.0 (70,2) 

 

70.8 

(68,5) 

 

69.6 (66,4) 

     

Not: Parantez içindeki değerler gerçekleşmeleri, diğerleri ise tahminleri 

göstermektedir. 

Kaynak: Catenaro ve Morrıs, 2008:36. ve Dilekli ve Eraslan, 2008:26. 

verilerinden yararlanarak hazırlanmıştır. 

Reform sonrasında para alanında genel devlet borç stoku seviyesinde, 
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Şekil 1’den görüldüğü üzere 2005 yılından itibaren düşüş eğilimi 

başlamıştır. 2005 yılında % 69,3 düzeyinde olan genel devlet borç stoku 

seviyesi, 2007 yılında % 65 seviyesine inmiştir. 

Şekil 1: AB ve Para Alanı Ülkelerinde Kamu Açığı ve Borçların 

Gelişimi    (2000-2007) 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu Eurostat Ulusal Hesaplar verilerinden 

derlenerek tarafımızca hazırlanmıştır. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc 

 

İBP’de yapılan reform sonrasında AB genelinde ve EURO alanında 

toplam istihdam seviyesinde yükselme yaşanmıştır. Şekil 2’de verildiği 

üzere, 2005 yılında %1 civarında olan istihdamda ki artış oranının, 2007 

yılında % 1,8 oranına yükseldiği görülmektedir. 

 Para alanında işsizlik oranları ise 2005 yılında % 8,9 düzeyinde 

bulunurken, 2006 yılında % 8,2, 2007 yılında % 7,4 oranına düşmüştür. 

İşsizlik oranlarındaki gerilemenin temelinde, Almanya ve Fransa’da ki 

işsizliğin azalması büyük rol almıştır (Dilekli ve Eraslan, 2008:17-18). 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc
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Şekil 2: Avrupa Birliği ve Para Alanı Ülkelerinde İstihdam ve 

GSYİH Gelişimi (2000-2007) 

 

 
 

   Kaynak: Eurostat Statistical Boks, 2008:106.   

 

İBP Reform Paketi, Avrupa Merkez Bankası tarafından“Avrupa Merkez 

Bankası Yönetim Konseyi, İBP’de getirilen değişiklik teklifi hakkında ciddi 

endişe duymaktadır” ifadesine yer verilerek eleştirilmiştir. Parasal Birliğin 

başarısı için Pakt kurallarının esnetilmesi yerine fiyat istikrarına 

odaklanması gerektiği dile getirilmiştir (Payzanoğlu ve Tekkaya, 2005:1-

2). 

7. 2008 Küresel Ekonomik Krizi Sonrasında İstikrar ve Büyüme 

Paktında Yapılan Düzenlemeler  

2007 yılında ABD’de Mortgage Krizi olarak başlayan ve 2008’de tüm 

dünyayı etkileyen küresel finans kriz, tüm dünyada makroekonomik 

göstergelerin olumsuz seyretmesine yol açmıştır. Ekonomik kriz AB 

ülkelerini de etkisi altına almış ve Euro bölgesindeki ülkelerin artan kamu 

borçları ve bütçe açıkları açısından mali durumlarının bozulmasına neden 

olmuştur (Erarslan ve Timurtaş, 2015: 19). 

 Şekil 3’de görüleceği üzere, 2008’de başlayan ekonomik kriz 

sonucunda Avrupa Birliğinde Kamu Borçları/GSYİH oranının 2007 

yılında %57,5 düzeyinden, 2008 yılında %60,7’ye, 2009 da ise %73,3 

düzeyine çıkmasına yol açmıştır. Para alanında ise Kamu Borçları/GSYİH 

oranı 2007 yılında %65 düzeyinden,  2008 yılında %68,7’ye, 2009 da ise 

%79,2 düzeyine yükseldiği görülmektedir.  

2005 yılında İBP’de yapılan reformların kamu açıklarını azaltıcı 

yöndeki olumlu etkileri, 2008 ekonomik krizi ile birlikte bozulmaya 

başlamıştır. Para alanında Bütçe Açıkları/GSYİH ortalaması 2007 yılında 
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%-0,7 düzeyinde seyrederken, 2008 yılında %-2,2’ye, 2009 yılında bu oran 

% -6,2 seviyesine kadar yükselmiştir. 

 

Şekil 3: AB ve Para Alanı Ülkelerinde Kamu Açığı ve Borçların 

Gelişimi (2008-2017) 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu Eurostat Ulusal Hesaplar verilerinden 

derlenerek tarafımızca hazırlanmıştır. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/statistics-a-z/abc 

Küresel ekonomik kriz sonucunda giderek artan borçlanma, bazı 

Avrupa Birliği üyesi ülkeleri iflasın eşiğine kadar getirmiştir. İlk önce 2009 

yılında Yunanistan’da başlayan borç krizi, Portekiz, İrlanda, İspanya ve 

İtalya’yı da etkilemiş ve kurtarma paketleri yürürlüğe sokulmuştur. Krizin 

negatif mali dışsallığı diğer AB üyesi ülkeleri etkilemiş ve mali 

göstergelerin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesine yol açmıştır. Üye 

ülkelere mali yardım yapmak, borçlanma maliyetlerini düşürmek ve uzun 

dönemde mali sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik bir dizi önlem 

alınmıştır. Ödemeler Dengesi Fonu, Kredi Havuzu, Avrupa Finansal 

İstikrar Mekanizması, Avrupa İstikrar Mekanizması ve Euro Rekabet Paktı 

kurularak AB ve para alanında ödeme güçlüklerinin aşılmasına ve rekabet 

gücünün artırılmasına yönelik önlemler alınmıştır. Diğer taraftan AB ve 

para alanında yer alan ülkeler arasında ekonomik koordinasyonu sağlamak 

ve denk bütçe kuralının getirilmesi amacıyla Malî Antlaşma hazırlanmış, 

Avrupa Dönemi ve Avrupa 2020 Stratejisi mekanizmaları ile 
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makroekonomik dengesizliklerin kontrol altına alınması ve gelecek 10 yıla 

üye ülkelerin mali sıkıntılarının giderilmesine yönelik stratejik planlar 

oluşturulmuştur (Yiğit, 2012:155-162). 

Para Birliğinin kurulmasından itibaren kamu maliyesinde istikrarı 

sağlama amaçlı bütçe açığı ve kamu borcuna yönelik önlemler İBP ile 

düzenlenmiştir. İBP’nin 2005 yılında reforma tabi tutulmasına karşılık, 

yaşanan küresel ekonomik ve finansal krizler, AB düzeyinde ekonomi 

yönetimi ve bütçe gözetimi konusunda eksiklikler ortaya koymuştur. Bu 

eksiklikler, İBP’de 2011 yılında Altılı Paket (Six-Pack) ve 2013 yılında 

İkili Paket (Two Pack) ile etkili bir şekilde ele alınmış ve İBP’de reforma 

gidilmiştir.  

İBP’de gerçekleştirilen iki düzenleme ile İBP’nin önleyici ve caydırıcı 

her iki Yönetmeliği de değiştirmiş ve krizde ortaya çıkan zayıflıkları ele 

almak üzere, kademeli uygulama mekanizmaları (para alanı üye devletleri 

için mali yaptırımlar) sistemini eklemiştir. Yapılan değişiklikler ile 

özellikle sürdürülebilir kamu maliyesi politikaların izlenmesi İBP’nin 

önleyici kolunu güçlendirilmiştir. Yapısal dengede meydana gelen 

değişimin tamamlayıcısı olarak, devlet harcamaları için ihtiyari gelir 

ölçütlerinin analizini içeren yeni bir harcama kriteri eklenmiştir. Borç 

gereksiniminin, kriz dönemindeki devlet sürdürülebilirlik kaygılarının 

zarar verici etkisinin ışığında, açığa eşit bir zemine oturtulmasıyla düzeltici 

kol değiştirilmiştir (European Commission, 2018:12-13). 

2008 yılında ekonomik ve mali krizin başlamasının ardından Avrupa 

Sömestri kapsamında, Altılı Paket ile olarak adlandırılan mevzuat ile 

İBP’de önemli değişikliklere gidilmiştir. Altılı Paket ile İBP’nin önleyici 

ve düzeltici unsurları değiştirilerek, AB’de bütçe disiplinini, 

makroekonomik yapıyı ve mali gözetimi güçlendirilmeye yönelik 

önlemler getirilmiştir. 

AB Konseyi tarafından Ekim 2011 tarihinde onaylanan ve Aralık 2011 

tarihinde yürürlüğe giren Altılı Paket’te yer alan başlıca düzenlemeler 

şunlardır (European Commission, 2018:14; Avrupa Birliği Bakanlığı, 

2011:2-3; Gök, Biyan ve Akar, 2012: 167) ; 

 Harcamalardaki genişleme, potansiyel büyüme hızını geçmemelidir.  

 Borçlarının GSYİH’ye oranı % 60’ı aşan ülkeler, borç miktarını üç 

yıl boyunca ve her yıl GSYİH’sinin % 60’ı aşan kısmının 1/20’si 

oranında azaltmalıdır.  

 İhtiyati politikalardan ciddi sapmalar, GSYİH’sinin % 0,2’si 

oranında faizli teminat uygulamasını devreye sokacaktır. AB 

tavsiyelerini dikkate almayan ülkelerin teminatları cezaya 

çevrilebilecektir.  
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 SGP’de yer alan amaçlar ulusal bütçe çerçevelerine yansıtılacak ve 

kamu maliyesine ilişkin çok yıllı planlama yaklaşımı 

benimsenecektir. Muhasebe ve istatistiki raporlarda, bağımsız 

gözetim ve analiz süreçlerinde üye devletlerin uyması gereken 

asgari koşulları tanımlanmaktadır. 

 Çeşitli ekonomik göstergelerden oluşan bir puan tablosu baz 

alınarak dengesizlik riskleri düzenli olarak değerlendirilecek ve 

ciddi dengesizliklerin tespit edildiği üye devletler için Aşırı 

Dengesizlik Prosedürü devreye girecektir. Bu prosedüre tabi olan 

üye devlet belli bir takvim dahilinde gerçekleştireceği eylemleri 

içeren düzeltici bir eylem planı hazırlayacak; eylemlerin 

gerçekleştirilmesinde sürekli başarısız olunması durumunda 

yaptırımlar devreye girecektir.  

 Aşırı Dengesizlik Prosedürü tavsiyelerini uygulamakta 

tekrarlayarak başarısız olunması durumunda sözkonusu ülke, 

GSYİH’sinin % 0,1’ine tekabül eden miktarda yıllık para cezası 

ödemek zorunda kalacaktır. 

Tüm AB üyesi ülkeler için geçerli olan Altılı Paket düzenlemelerinin 

en göze çarpan özelliği, aşırı açık oluşmadan önce riskli ekonomik 

gelişmelerin tespiti ve düzeltilmesine yönelik olarak getirilen aşırı 

dengesizlik prosedürüdür. Ayrıca borçlanma ve bütçe açığı kriterlerine ek 

olarak, İBP’nin önleyici kolunu, harcamaların büyümesinin potansiyel 

büyüme hızını aşmaması kuralı getirerek güçlendirdiği görülmektedir 

(Heinemann, 2018:6).  

İBP’ de gerçekleştirilen diğer önemli reform ise 2013 tarihinde 

yürürlüğe giren İkili Paket düzenlemesidir. İkili paket reformu ile para 

alanı ülkelerinde gözetleme ve izleme konusunda iki yeni düzenlemeye 

gidilmiş ve 30 Mayıs 2013 tarihinde tüm para alanı ülkelerinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu iki yeni yönetmeliğin çıkarılma nedeni, EPB’nin ekonomik 

sütununu güçlendirmek için, para alanı devletler'nin 2011 yılında kabul 

edilen “Altılı Paket” mevzuatının ötesine geçmesi gerekliliğidir. Yeni 

prosedürler AB Antlaşması'nın 136. maddesine dayanmaktadır. Bu madde, 

para alanı üye devletlerinin, EPB’de gerekli bütçe disiplini sağlamak için 

bütçe politikalarının koordinasyonunu ve gözetlemesini güçlendirmesini 

sağlamaktadır. Yeni mevzuat bu nedenle sadece para alanı ülkeleri için 

geçerlidir. 

İkili Paket’in 472/2013 sayılı Yönetmeliği, taslak bütçe planlarının 

izlenmesi ve değerlendirilmesi için ve Para alanı ülkeleri için aşırı açıkların 

zamanında ve etkili bir şekilde düzeltilmesini sağlamak için ortak 

hükümler içermektedir. İkili Paket, para alanı üye devletleri arasında 

ekonomik entegrasyonu ve yakınlaşmayı daha da geliştirmek için 

tasarlanmış iki düzenlemeyi içermektedir. İlk Tüzük, İBP'nin düzeltici 

kolunda, Aşırı Açık Prosedüründe uygulanan özel kurallarla tüm para alanı 
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üye devletleri için geçerlidir. İkinci Tüzük, üye devletlerin finansal 

istikrarı, mali yardım alan ve mali yardım programından çıkanlar açısından 

ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaları için geliştirilmiş gözetim için açık 

ve basitleştirilmiş kurallar belirlemektedir (European Commission, 

2018:15). 

İkili Paket ile getirilen yeni tedbirler, bütçe kararlarında şeffaflığın 

artması, para alanında 2014 bütçe döngüsünden başlayarak daha güçlü bir 

koordinasyon anlamına gelmektedir. İkili Paket, para alanı üye devletleri 

için ortak bir bütçe zaman çizelgesi ve ortak bütçe kuralları getirmektedir. 

Her yıl 30 Nisan itibariyle, para alanı üye devletleri, orta vadeli mali 

planlarını (İstikrar Programları), büyüme ve istihdam için politika 

öncelikleriyle birlikte yayınlamalıdırlar. Para alanı üye devletleri 15 

Ekim'e kadar, Komisyon’a ve Eurogroup’a taslak bütçelerini 

ileteceklerdir. Komisyon ise bütçe tasarılarını, İstikrar ve Büyüme Paktı 

kapsamında değerlendirmeye tabi tutmaktadır. 31 Aralık'a kadar, para 

alanı üye devletleri bir sonraki yıl için bütçelerini kabul etmelidir (Burret 

ve Schnellenbach, 2013: 2-5).  

İkili Paketin önemli bir yeniliği, Komisyonun her taslak bütçe hakkında 

en geç 30 Kasım tarihine kadar incelemeyi ve görüş bildirmesidir. 

Komisyon, İBP kapsamındaki yükümlülüklere ağır derecede uygunsuzluk 

tespit ederse, ilgili üye devletten gözden geçirilmiş bir plan sunmasını 

isteyecektir. Bir bütün olarak para alanı için, Komisyon gelecek yıl için 

bütçe görünümü hakkında kapsamlı bir değerlendirme yayınlayacaktır. 

Komisyon, mali durumunun euro bölgesinin finansal istikrarı üzerinde 

büyük olumsuz etkileri olabileceğinden, bir Üye Devletin daha fazla önlem 

alması gerektiği sonucuna varabilir. Bu gibi durumlarda, Komisyon, 

Bakanlar Konseyi'nin ilgili Üye Devlete düzeltici önlemleri almasını veya 

taslak bir makro-ekonomik uyum programını bir araya getirmesini tavsiye 

edebilmektedir (European Commission, 2018:15-16). 

Görüleceği üzere 2008 krizi, üye ülkeler arasında ekonomik 

koordinasyonun güçlendirilmesine ve gözetim ve yaptırım 

mekanizmalarının ön plana çıkmasına yol açmıştır. Altılı paket ve ikili 

paket ile İBP’de yapılan iki düzenlemeler, mali sürdürülebilirlik hedefine 

ulaşmak amacıyla mali kuralların daha esnek yapıya kavuşmasına yol 

açmıştır. Gerçekleştirilen düzenlemeler ile mali krizin etkilerinin 

azaltılması yanı sıra mali bağımlılık içerisinde olan AB ülkelerinin 

birbirlerini denetlemesinin önü açılmıştır. 
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8. Sonuç  

Avrupa Birliği’nin mali anayasası olarak kabul edilen Maastricht 

Antlaşması ile AB üyesi ülkelerin uyması gereken makroekonomik 

kriterler belirlenmiş ve 1999 yılında parasal birliğe geçilmiştir. İstikrar ve 

Büyüme Paktı, AB’nin Ekonomik ve Parasal Birlik aşamasına geçmesi 

sürecinde ortaya çıkmıştır. AB’de parasal birlik sürecinde tek paraya 

geçilmiş ve para politikalarını belirleme yetkisi Avrupa Merkez Bankasına 

devredilmiştir. Buna karşılık maliye politikalarının uygulanmasında adem-

i merkeziyetçi bir yapı tercih edilmiştir. Üye ülkelerin alacakları maliye 

politikası kararlarının ortaya çıkarması muhtemel negatif mali 

dışsallıklarını engelleme güdüsüyle, mali yakınlaşma kriterleri getirilmiş 

ve bu kriterlerin uygulanmasının denetimi ve mali politikaların 

koordinasyonu amacıyla İBP oluşturulmuştur. Paktın uygulandığı ilk iki 

yılda mali anlamda iyileşme yaşanmasına karşılık, üye ülkelerin mali 

kararlarda özerk olması, uygulanan popülist politikalar ve refah dönemi 

çıktılarının iyi değerlendirilmemesi sonucunda 2000’li yılların başlarından 

itibaren borç stoklarının ve bütçe açıklarının referans değerlerinin aşıldığı 

görülmüştür. Orijinal İBP’de kural ihlalleri karşısında yaptırımların 

yetersiz kalmış ve AB’de ekonomik istikrar olumsuz etkilenmiştir. 

İBP 1997 yılında kurulmasından günümüze kadar başlıca üç önemli 

reforma tabi tutulmuştur. Orijinal İBP’de ilk reform 2005'te yapılmıştır. 

Üye ülkelerin özelliklerini ve ekonomik koşulları dikkate alarak paktın 

önleyici ve caydırıcı önlemlerinde esnekliklerin oluşturulmaya çalışıldığı 

görülmüştür. Söz konusu ilk reformda, yapısal denge göstergesine önemli 

bir rol atfetmiştir. O zamandan bu yana yapısal denge, hem orta vadeli 

bütçe hedefleri hem de düzeltici ve önleyici kol için çok önemli bir hedef 

gösterge olmuştur. 

İBP’de yapılan reform, üye ülkelerin durgunluk dönemlerinde sıkı 

maliye politikası önlemleri alınması gerekliliğini ortadan kaldırmış ve mali 

anlamda hareket serbestliği getirmiştir. Sözkonusu düzenlemeler 2005-

2008 yılları arasında AB üyesi ülkelerin borç ve bütçe açığı 

göstergelerinde devamlılık arz eden pozitif etki yaratmasına karşılık, 2008 

küresel ekonomik krizi bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeleri iflasın eşiğine 

kadar getirmiş ve sonuçta AB ülkelerini radikal ekonomik önlemler almaya 

yöneltmiştir. AB üyesi ülkelerin maruz kaldığı borç krizi, AB’de ekonomi 

yönetimi ve maliye politikalarının disiplini alanında eksikliklerin ortaya 

çıkmasına vesile olmuştur. Bu kapsamda İBP’de 2011 yılında Altılı Paket 

ve 2013 yılında İkili Paket ile reforma gidilmiştir. Bu düzenlemelerde 

dikkat çekici hususlar; harcamaların genişlemesine sınırlama getirilmesi, 

riskli ekonomik gelişmelerin tespiti ve düzeltilmesine yönelik aşırı 

dengesizlik prosedürünün uygulanmaya başlanması ve para alanın 

ülkelerinin bütçelerinin Avrupa Komisyonu tarafından denetlenmeye 
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başlamasıdır. Yapılan düzenlemeler ile bir yandan ekonomik krizlere 

mücadelede mali kurallara esneklik getirilmeye çalışıldığı, diğer yandan 

para alanında negatif mali dışsallıkları önleyici nitelikte harcama ve bütçe 

üzerinde ki denetleyici tedbirlerin artırıldığı görülmektedir. 

Ekonomik krizler, AB’de parasal birliğin yanında mali birliğin de ne 

derece önem arzettiğini gözler önüne sermiştir. İBP kurallarına bağlı 

kalındığı dönemlerde ekonomik istikrarın sağlandığı görülmüştür. Bu 

bağlamda mali kuralların yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak 

müeyyidelerin birtakım siyasi manevralarla engellenmemesi ve üye 

ülkelerin bütçelerinin gözetimine önem verilmesi önem arzetmektedir. 

Orta ve uzun vadede ekonomik istikrarın sağlanması ve mali 

sürdürülebilirliği garanti altına alınması için İBP kurallarının etkin şekilde 

uygulanmasının önemi izahtan varestedir. 
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INTRODUCTION 

The last four decades have witnessed significant growth in interest in 

the subject of corporate reputation among academics and practitioners. 

However, there is no generally agreed definition of the concept corporate 

reputation since it contains a complex nature. Fombrun and Rindova 

(1996) in their cross-disciplinary literature review indicated that this 

ambiguity is the result of perceptual glasses of different disciplines. 

Economists (Weigelt and Camerer, 1998), sociologists (Abrahamson and 

Fombrun, 1992), accounting researchers (Dufrene et al., 1998; Sveiby, 

1997), strategists (Caves and Porter, 1977; Freeman, 1984) and 

organizational scholars (Meyer, 1982; Dutton and Dukerich, 1991) defined 

the term based on their disciplinary perspectives.  

A corporate reputation is a collective representation that describes the 

firm’s appeal to all of its key constituents’ (Fombrun, 1996; 165). Fombrun 

and Van Riel (2003) describe reputation as something that attracts people 

to an organisation like a magnet. An organisation with a good reputation 

attracts people to engage with it, either through purchasing, investing, 

working, etc. In other words, they seek to have a relationship with the 

organisation. To acquire a reputation that is positive, enduring, and 

resilient requires managers to invest heavily in building and maintaining 

good relationships with their company’s constituents (Fombrun, 1996; 57).  

A strong reputation introduces positive consequences such as 

enabling firms to charge premium prices; reducing firm costs and 

employee turnover; attracting applicants, investors and customers; 

increasing repurchases, customer retention, and profitability; and 

improving firm value (Fombrun and Shanley, 1990; Roberts and Dowling, 

2002; Eberl and Schwaiger, 2005; Walker, 2010). However, past 

researchers have generally focused on external stakeholders although 

employee perceptions of an organization lie at the heart of CR and a good 
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reputation start from within the company (Fombrun et al., 2000). Unique 

resources such as reputation and human capital are taking a more important 

role in business researches since they can enhance both firm performance 

and ultimately sustainable competitive advantage. Therefore in this study, 

reputation is evaluated via perceptions of employees.  

Past researches confirm that individuals generally prefer to work in an 

organization with a reputable brand and a good reputation in order to raise 

their status and prestige in the society. Moreover, scholars confirm that 

employee perceptions of reputation have a significant impact on 

organizational outcomes such as job satisfaction, organizational 

commitment, citizenship behaviour and intention to leave (Smidts et al., 

2001, Dukerich et al., 2002; Herrbach et al., 2004; Carmeli, 2006; 

Mignonac, et al., 2006; Helm, 2011). When an organization has a positive 

reputation, employees feel pride and a high level of self-esteem in 

belonging to a community which results in a better employee–employer 

relationship (Dutton and Dukerich, 1991; Helm, 2011). Taking these 

arguments together, it is possible to predict that CWB, a departure from 

organizational and group norms, could be explained by reputation 

perceptions of employees.  

1-Counterproductive Work Behaviour 

Although researchers describe CWB with various concepts such as 

delinquency (Hogan and Hogan; 1989); aggression (Baron and Neuman; 

1996) deviance (Robinson and Bennett; 1995); incivility (Andersson and 

Pearson, 1999); mobbing/bullying (Zapf, 1999) the term generally 

encloses actions that workers engage in that harm their organization or 

organizational members. Collins and Griffin (1998) stated that in the 

present definitions of CWB, there is a consensus that the individuals 

exhibit lack of attention to explicit and implicit organizational rules, 

policies, and values. Another point common to the definitions of CWB is 

that employee intends to intentionally harm the organization. For instance, 

an individual who cannot do the job properly because s/he does not have 

the necessary knowledge and equipment should not be assessed as 

exhibiting CWB since the individual does not intentionally and 

purposefully perform poorly (Spector and Fox, 2005:152). 

Researchers conceptualized and measured CWB in various ways. For 

instance, Hollinger and Clark (1983) divided CWBs into two dimensions 

known as property deviance (e.g. steeling company equipment and 

merchandise) and production deviance (e.g. taking excessive breaks, 

calling in sick when not). Robinson and Bennett (1995) added political 
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deviance (e.g gossiping about employees, starting negative rumours about 

company) and personal aggression (e.g. endangering co-workers by 

reckless behaviour, stealing co-worker's possessions) to these dimensions. 

On the other hand, Gruys and Sackett (2003) distinguished two main 

dimensions of the CWB as interpersonal-organizational and task relevance 

dimension and then examined these dimensions in 11 categories. These 

categories include theft and related behaviours, destruction of property, 

misuse of information, misuse of time and resources, unsafe behaviour, 

poor attendance, poor-quality work, alcohol use, drug use, inappropriate 

verbal action, and inappropriate physical action. After a while, Spector et 

al. (2006) has conceptualized CWB into five broad dimensions including 

abuse, sabotage, theft, production deviance and withdrawal which the 

current study used to measure CWB. 

Past researches indicated various factors that may predict CWB. 

These include personality characteristics (e.g. Fox and Spector, 1999; Fox 

et al, 2001; Salgado, 2002; Dalal, 2005; Hough, 1992), job characteristics 

(e.g. Chen and Spector, 1992; Grunberg et al., 1998; Yang et al., 2017), 

organizational factors (e.g. Scheuer, M.L., 2010; Roy, 2012; Priesemuth et 

al., 2013; Fagbohungbe et al., 2012). Some other studies have 

demonstrated that employees’ beliefs about their organization being 

socially responsible have influence on CWB (Shin et al., 2017; Gond al., 

2017; Parks and Mount, 2005). The relationship between corporate social 

responsibility and CWB can be explained via the arguments of social 

identity theory. According to the theory, individuals are tend to define their 

view of themselves with their membership of a specific social group and 

thus have a strong tendency to place great emphasis on the social activities 

carried out by their organization. When an employee recognize that his/her 

organization struggles to offer social benefits above and beyond meeting 

its legal obligations and maximizing profits for its shareholders, s/he 

become affectively involved in the organization to which they belong and, 

as a result, do not engage in CWB (Shin et al., 2017).  

Reviewing the literature reveals that there some researches that 

suggests that employee perceptions of CR are related to their work attitudes 

and behaviors because each employee's sense of self is tied in part to that 

image employee's sense of self is tied in part to that image (Dutton and 

Dukerich, 1991; Riordan et al., 1997). Dutton and Dukerich (1991, p. 550) 

stated that "The relationship between individuals' senses of their 

organizational identity and image and their own sense of who they are and 

what they stand for suggests a very personal connection between 

organizational action and individual motivation". Riordan et al., (1997) 
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offers empirical support for Dutton and Dukerich's (1991) reasoning and 

found clear evidence that employees' perception of corporate image 

influence both their job satisfaction and their intentions to leave. Besides, 

some researchers suggest that reputation influences recruitment outcomes 

because individuals seek to join groups and organizations to enhance their 

self-esteem (Ashforth and Mael, 1989; Keller, 1993; Gatewood et al., 

1993). Likewise, consumers are more attracted to products with positive 

brands because they need for social approval or self-esteem, individuals 

should be more likely to accept jobs at organizations with positive 

reputations because reputation affects the pride that individuals expect 

from organizational membership (Cable and Turban, , 2003). It’s apparent 

that individuals generally prefer to work in an organization with a reputable 

brand and a good reputation in order to raise their status and prestige in the 

society. Taking these arguments together, it is proposed that employees 

who have favourable perceptions of the organization will less engage in 

CWB. Accordingly, the following hypotheses are proposed:  

H1: Higher levels of employees’ perceptions of CR will be negatively 

associated with CWB. 

2- Organizational Commitment 

Organizational commitment (OC) is an individual attitude may be 

defined as the psychological bond and attachment that employees develop 

with their organization (Meyer and Allen 1991). It represents an 

individual's identification with the organization's goals and values; a 

willingness to exert considerable effort on behalf of the organization; and 

a strong desire to maintain membership in the organization (Porter et.al., 

1974). Meyer and Allen stated  that a “committed employee is one who 

will stay with the organization through thick and thin, attends work 

regularly, puts in a full day (and maybe more), protects company assets, 

and who shares company goals” (1997; p. 3). They have extensively 

researched the concept and developed the three components of OC known 

as affective, continuance and normative commitment. 

The authors define affective OC as the employee's involvement and 

emotional attachment to the organization because of their strong beliefs in 

the values and goals of the organization (p. 67). On the other hand, 

continuance commitment refers to commitment that is based on the fact 

that the individual cannot afford to leave the organization. In other words, 

employees with a strong affective commitment stay with the organization 

willingly, whereas those with strong continuance commitment stay 

because they estimate the costs of discontinuing membership (Meyer et al., 



[595] 
 

1990; 710). Lastly, normative commitment reflects a sense of obligation to 

continue working for the organization.  

Scholars have examined the factors that influence OC and suggested 

that commitment may be linked to demographic and individual 

characteristics, job characteristics, leadership style and organizational 

characteristics (Steers, 1977; Colbert and Kwon, 2000; Kónya et al.2016). 

Reviewing the literature also reveals that there is a positive relationship 

between corporate reputation and favourable employee behaviour such as 

commitment, satisfaction and loyalty (Carmeli, 2005; Helm, 2011; 

Çekmecelioğlu and Dinçel, 2014). In addition, of the three types, affective 

commitment (AC) refers an emotional attachment and connection to an 

organization and therefore is found to have the strongest positive 

correlations with work outcomes such as lower absenteeism and turnover 

intention (March and Mannari,1977; Mowday et al., 1982; Porter et al., 

1974; Mitchell et al., 2001: Chang et al.,2007; Bozeman and  Perrewe, 

2001; Wasti, 2003), higher job satisfaction (Allen and Meyer, 1990; Jaros, 

1997; Whitener and Walz, 1993; Meyer et al., 2002; Clugston, 2000; 

Harrison et al., 2006). Indeed, the idea that employees and their employer 

are involved in building an interdependent relationship, whereby one 

party’s behaviour influences the other is rooted in Social Exchange Theory 

(Blau, 1964; Gouldner, 1960).  According to the influential theory, 

individuals who are emotionally attached to organization feel obligated 

to engage in beneficial behaviour for the organization that is known as the 

norm of reciprocity (Gouldner, 1960). Some of the beneficial outcomes of 

OC linked in the literature are increased job performance (Siders et 

al.,2001; Riketta, 2002; Chen and Francesco, 2003; Chen et al.,2006; 

Qaisar et al.,2012; Negin et al.,2013), employee job satisfaction (Porter et 

al., 1974; Williams and Anderson, 1991; Clugston, 2000; Harrison et al., 

2006), customer satisfaction and sales achievement (Allen and Meyer 

1996; Mathieu and Zajac, 1990; Meyer et al. 2002; Gelade and Young, 

2005; Güllüoğlu, 2011) creativity and innovation (Swailes, 2000; 

Cekmecelioglu,2006; Cekmecelioglu and Eren, 2007; Chang et. al., 2014). 

In addition, higher levels of commitment decrease the undesirable work 

outcomes such as decreased turnover and absenteeism (March and 

Mannari,1977; Mowday et al., 1982; Porter et al., 1974; Mitchell et al., 

2001: Chang et al.,2007; Bozeman and  Perrewe, 2001; Wasti, 2003), 

burnout  (Kalliath, 1998; Tan and Akhtar, 1998; King and Sethi, 1997; 

Wright and Hobfoll, 2004), cynicism and bullying  (Altınöz et al., 2011; 

Işık, 2015; Tepper, 2000; McCormack et. al., 2009). From this evidence it 
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seems reasonable to include AC into the research model that is likely to 

decrease CWB and the following hypothesis is proposed;  

H3: Higher levels of AC will be negatively associated with CWB. 

Although AC may influence CWB directly, it may also influence it 

indirectly through an ongoing relationship with PCR. When an 

organization has a positive reputation, employees feel pride and a high 

level of self-esteem in belonging to a community which is likely to increase 

the feeling of reciprocity toward the organization as expressed in terms of 

AC and the following hypothesis is proposed; 

H4: AC will moderate the negative relationship between PCR and 

CWB in such a way that the relationship is stronger for employees with 

higher levels of AC. 

Method and Results  

Sample 

The empirical analyses are based on data pertaining to 130 employees 

from different divisions, including accounting, marketing, finance, and 

manufacturing and from different hierarchical levels (top, middle or first 

line). In order to increase the generalizability of results, firms operating in 

different industries in Marmara Region of Turkey was used such as 

automotive, machinery, cement, chemistry, food, furniture, plastics, 

logistics and fuel oil. Of the 130 respondents 80, 5% were men. The 

majority of the participants (70, 4 %) are married and ranged in age from 

31 to 40 years (42, 1 %). In total, 43, 6 % have a bachelor degree. 

Measures 

Questionnaire measuring employee perceptions of CR is adopted 

from Fombrun (2000). Sample item is “I have a good feeling about the 

company” (emotional appeal). AC is measured using the 6-item version of 

the scale developed by Allen and Meyer (1990). Sample item is “I would 

be very happy to spend the rest of my career in this organization”. These 

two dimensions were measured on a five point Likert-type scale where (1) 

strongly disagree to (5) strongly agree. CWB was measured using 33 items 

from Spector and colleagues (2006). Sample item is “I have personally 

used company property”. Response choices were presented in a 5-point 

format ranging from 1 (never) to 5 (every day). 
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Data Analysis and Results 

To test the reliability of the scales used in the study, Cronbach Alpha 

scores were calculated for each scale. The Cronbach Alpha scores for each 

scale were good with overall alpha reported of 0.75-0.90. Furthermore, in 

order to identify the underlying structure of various measures exploratory 

factor analysis using principle components of factor extraction and 

varimax rotation techniques was performed. As a cut-off loading 0.40 was 

used. Most factor loadings were above 0.50 which can be assumed a high 

level of significance. The results from our factor analysis of the 

measurement items for each of the subscales imply that measures used in 

this study have construct validity (Nunnally, 1978). 

Means and standard deviations for each variable and correlation matrix of 

all variables are calculated. According to the correlation results seen in 

Table 1, PCR is positively correlated with AC and negatively correlated 

with CWB. However, the negative relationship between PCR and CWB 

was found to be weak.  

Table 1: Descriptive Statistic, correlations and alpha reliabilities 

of the measures 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

               * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Hierarchical regression analysis is conducted to examine the 

hypothesized relationships among PCR, AC and CWB. Firstly control 

variables including gender, age, education and marital status are added into 

the analysis and found that demographic factors were not significantly 

related to CWB. Secondly the independent variables were added to see the 

main effects of the amount of PCR and AC and found that PCR have a 

significant negative effect on CWB (β= -.101; p<, 05) that supports H1. 

Besides, AC has a significant negative effect on CWB (β= -.089; p<, 05) 

that supports H2. Finally, the multiplicative interaction terms (PCR x AC) 

were included in the analysis. As suggested by Aiken and West (1991) to 

avoid possible multi collinearity problems, the variables used in the 

interaction terms are standardized. As can be seen in Table 2 multiplicative 

Variables  Mean Std D. 1 2 3 

PCR 1 3.45 1.27 - .302** -.296* 

AC 2 2.78 1.02  - -.217** 

CWB 3 2.19 0.88   - 
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interaction terms have no significant negative effect on CWB that rejects 

H3.  

Table 2: Hierarchical Moderated Regression Analyses 

 Step 1 Step 2 Step 3 

Step 1: Control Variables 

Gender 

Age 

Marital Status 

Education 

 

.032 

-.028 

-.019 

-.101 

 

 

 

 

Step 2: Independent Variables 

PCR 

AC 

  

-.101* 

-.089* 

 

Step 3: Moderating Variable 

PCR* AC 

   

-.275 

R² .209 .141 .320 

             Dependent variable: CWB * P<0.05    

Conclusion and Implications 

Researchers who have studied CWB give emphasis to the role of 

negative emotions. Improving reputation perceptions in the eyes of 

employees may increase good feelings towards the company which in turn 

can lessen CWB defined as goal obstruction; violations of rules, norms, 

and promises; or attacks on power and status. As Men (2012; p. 172) stated 

“employees with good feelings towards the company, such as admiration, 

trust, and respect” are more willing to engage in organisational activities. 

It’s apparent that individuals generally prefer to work in an organization 

with a reputable brand and a good reputation in order to raise their status 

and prestige in the society. Consequently, researchers agree that CR affects 

how employees behave and perform (Men 2012; Davies et al., 2004; Helm 

2011) and in line with the past literature findings of this study indicate an 

empirical support for that PCR have a negative influence on employees’ 

intentions to engage in CWB. 
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It is important to be aware of the factors that may predict CWB that is 

costly to organizations and detrimental to employee’s quality of work life. 

The findings of the study imply that the more affectively committed to the 

organization an individual is, the less likely s/he would engage in CWB. 

AC is a psychological state that attaches employees to their organizations 

because of their strong beliefs in the values and goals of the organization 

and this attachment consequently decreases the probability of CWB. An 

affectively committed employee internalizes the objectives of the 

organization and desires to be part of the organization (Meyer and Allen, 

1991; Meyer et al., 1993) that lessens the possibility of engaging in the 

activities that harm the organization. This finding is in consistent with 

earlier findings (Hollinger and Clark, 1982; Meyer and Allen 1997; 

Tepper, 2000; Judge and Kammeyer-Mueller, 2012; Ugwu and Okafor 

2017). Consequently, knowing the positive consequences of PCR and AC 

as lessening the probability of engaging in CWB, managers should focus 

on the ways of enhancing corporate reputation perceptions of employees 

as well as their commitment to the organization.  

Some limitations of this study should be mentioned. Firstly, the study 

was conducted in Marmara Region of Turkey and the low response rate 

might have an impact on generalizability of the results. Second, as Fox and 

Spector (1999) argued, self-report methodology is essentially 

problematical in organizational behaviour research since respondents tend 

to give socially desirable responses. On the other hand, different 

antecedents, mediating and moderating variables for AC and CWB may be 

meaningful to study.  For instance, variables such as ethical leadership, 

supportive organizational climate, personality types and perceived 

organizational justice may also influence both CWB and AC that would be 

useful for future research to explore. Still, more research is needed on 

whether and how PCR is related to employee behaviour and also more 

information can be extracted from research studies if measures of 

mediating and moderating variables are included in the study design.  
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SAĞLIK HARCAMALARININ ETKİNLİĞİ VE OECD-TÜRKİYE 

KARŞILAŞTIRMASI 

Habip KOÇAK1 & Vildan KİSTİK2 

 

1. Kamu Kesiminin Etkinliliği 

Etkinlik, etkenlik ve verimlilik analizi girdiler, çıktılar ve sonuçlar 

arasındaki ilişkileri incelemektedir. Ancak sıklıkla karıştırılır ve 

birbirlerinin yerine kullanılır. Etkinlik, kullanılan kaynaklarla elde edilen 

başarıyı, başka bir ifade ile uygun kaynaklarla ulaşılan maksimum çıktı 

potansiyelini sağlayan en iyi kullanımı nitelemektedir. Etkinlik düzeyinin, 

çıktılar sabit iken girdilerin minimize edilmesi ya da çıktılar maksimize 

edilirken girdilerin sabit tutulması veya bunların bileşimi ile arttırabilmesi 

mümkündür. Etkinlik ve etkenlik kavramları yukarıda da belirtildiği gibi 

girdi, çıktı ve sonuç arasındaki bağlantıyı kurmaktadırlar. Etkinlik 

kavramı, “üretim olanakları sınırı” kavramını içerir; diğer bir deyişle 

iktisadi faaliyetin ölçeğini veri alır ve üretilmesi mümkün olan çıktı 

düzeylerini belirler. Belli bir girdi miktarıyla ne kadar çok çıktı sağlanırsa 

ya da belli bir miktar çıktı ne kadar az girdiyle elde edilirse iktisadi faaliyet 

o derece etkindir. Etkenlik ise girdiyi veya çıktıyı elde edilecek nihai 

amaçlara (sonuca) bağlar (Koçak, 2011). Sonuç, çoğu kez iktisadi refahın 

artması ya da ekonomik büyümenin sağlanması gibi amaçlarla ilintilidir; 

bu nedenle de çıktılar ve dışsal çevresel faktörler haricinde birçok başka 

faktörden de etkilenmektedir (Kistik & Koçak, 2016). Genel anlamıyla 

verimlilik, bir üretim veya hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile söz konusu 

çıktıyı elde etmek için kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. 

Ramsay (2008) ise geniş bir açıdan verimliliği, “kaliteli mal ve hizmet 

üretim ve dağıtımı için, yaratıcı düşünce, araştırma-geliştirme ve olanaklı 

olan tüm iyileştirme teknikleri, yöntemleri ve yaklaşımları kullanılarak 

elde edilebilir tüm kaynakların optimum kullanımı, bilinen en iyi 

kaynakların araştırılması ve yenilerinin üretilmesi” olarak tanımlamaktadır 

(Ramsey, 2008.). 
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Şekil 1: Etkinlik ve Etkinliğin Kavramsal Çerçevesi 

 

Kaynak: (Mandl vd., 2008: 3) 

 

2. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Sağlık Göstergelerine Genel 

Bakış 

Sağlık, beşeri ve fiziksel sermaye birikimi üzerindeki etkisi 

nedeniyle ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Bloom ve Canning’e 

göre sağlık harcamaları, ekonomik refah ve büyüme üzerinde pozitif etkiye 

sahiptir. Sağlıklı bireylerin, kendi bilgi ve becerilerini geliştirmek için daha 

yüksek bir motivasyona sahip olmaları nedeniyle daha verimli oldukları 

rahatlıkla söylenebilir (Bloom & D. Canning, 2000). Sağlık hizmetlilerinin 

en önemli özelliklerinden birisi de kamusallık özelliğidir. Sağlık hizmetleri 

içinde koruyucu sağlık hizmetleri tam kamusal mal olarak değerlendirilir. 

Dolayısıyla diğer tüm hizmetler piyasada alınıp satılabilir (Şenatalar, 

2003). Bu yüzden ihtiyacı olan herkesin bu hizmetlerden yararlanabilmesi 

için devletin müdahalesi, gelir dağılımındaki adaletin sağlanması açısından 

önemlidir. Sağlık hizmetlerinin ekonomide bu denli etkili olması, devletin 

sağlık harcamaları yoluyla bu alana etkin bir biçimde müdahalesini zorunlu 

kılmaktadır. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren fiziki sermaye yatırımları ve 

sermaye birikimi dışında beşeri sermaye unsurları da kalkınma açısından 

önemli dinamiklerdendir. Sağlık ise, en önemli beşeri sermaye unsurudur.  

Devletlerin, ekonomik kalkınmada önemli gördükleri nokta ve 

ülkelerin sosyo-ekonomik açıdan kalkınmışlık düzeylerinin en önemli 

göstergelerinden biri, sağlık hizmetleridir. Sağlık hizmetlerinin temel 

amacı, toplumun ihtiyacı olan hizmetleri, müşterinin istediği kalitede, 

istediği zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmak, toplumdaki 

tüm bireylerin sağlıklı olması için çaba sarf etmek, bireylerin sağlık 

hakkını güvence altına almak ve bireylerden üretim faktörü olarak 

Çevresel Faktörler 

Düzenleyici ve rekabeti sağlayıcı yapılar, sosyo-ekonomik arka plan, iklim, 

ekonomik kalkınma, kamu yönetiminin fonksiyonelliği  

GİRDİ 

ÇIKTI SONUÇ 

 Tahsis etkinliği 

Teknik etkinlik 
Parasal ve parasal 

olmayan kaynaklar 

Etkenlik 



[611] 
 

yararlanılmasın sağlamaktır. Ayrıca sağlık sektörü, müşterilerin tatminin 

sağlanması bakımından en problemli sektörlerden biri olarak 

gözükmektedir (Tutar & N. Kılınç, 2007). 

Sağlık ve iş yaşantısı birçok açıdan birbiriyle ilişkilidir. Özellikle 

sağlık sorunları işgücü piyasasına katılımı engelleyen önemli bir unsurdur. 

İşgücü piyasasına katılımın sağlanamaması ise gelir düzeyinin azalmasına 

neden olmaktadır. Diğer bir bakış açısıyla ise kötü istihdam koşulları veya 

işsizlik, psikolojik ve zihinsel sağlığı da etkilemektedir. Bunun yanında 

kronik hastalıklar ve bazı risk faktörleri, daha erken yaşta çalışma 

hayatının sonlanmasına ve kazançların azalmasına sebebiyet verebilir. 

Dolayısıyla gerek OECD ülkelerinde gerekse de tüm dünya ülkelerinde 

kronik hastalıkların azaltılması için sağlık ve istihdam politikalarının 

koordineli bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir (OECD, 

2016a:18). 

Genel olarak ülkelerin sahip olduğu gelir seviyesi ile sağlık 

sektörüne yapılan harcamalar arasındaki ilişkiye bakıldığında doğrusal ve 

güçlü bir ilişkinin olduğu rahatlıkla ifade edilebilir. Aynı durum OECD 

ülkeleri içinde geçerlidir. 2015 yılı itibariyle Lüksemburg, Norveç ve 

İsviçre’nin en yüksek sağlık harcamalarına sahip olduğu görülmektedir, 

bunlar arasında Lüksemburg 6000 avro ile en yüksek kişi başına düşen 

sağlık harcamasında ilk sırayı almaktadır. Söz konusu ülkeyi 4.003 avro 

ile Almanya, 3.983 avro ile Hollanda ve 3.937 avro ile İsveç izlemektedir. 

Kişi başı sağlık harcamalarının düşük kaldığı Avrupa Birliği üyesi 

ülkelerin ise 816 avro ile Romanya ve 1.030 avro ile Litvanya olduğu 

söylenebilir. Sağlık harcamalarının yapıldığı kaynaklara bakıldığında 

dörtte üçünün kamu kaynaklarından karşılandığı görülmektedir. Avrupa 

Birliği üyesi ülkeler içinde ise Litvanya ve Bulgaristan’da özel sektör 

kaynaklarının yüksek olduğu söylenebilir. Almanya, Lüksemburg, İsveç 

ve Danimarka’da sağlık harcamalarında yaklaşık %15 seviyesinde özel 

sektör kaynak kullanımı söz konusudur (OECD, 2016a:114). 

Avrupa Birliği bütününe bakıldığında 2009-2015 yılları arasında 

sağlık harcamalarında sadece %0,7 seviyesinde bir artış görülmektedir. 

Birçok ülkede (Yunanistan, Portekiz, Hırvatistan, İtalya, Macaristan ve 

Danimarka) ise aynı dönemde sağlık harcamalarında ciddi azalışlar 

görülmektedir. Bu düşüşü, 2008 krizinin izleri olarak da değerlendirmek 

mümkündür.  2015 yılında AB ülkeleri ortalama olarak GSYH’lerinin 

%9,9’unu sağlık hizmetlerine aktarmışlardır. Almanya, İsveç ve Fransa 

ülkelerinde ise bu oran %11 civarındadır. Bu ülkeleri %10,8 ile Hollanda 

ve %10,6 ile Danimarka izlemektedir. Her ne kadar söz konusu oranların 

%9luk genel OECD ortalamasından yüksek olduğu görülse de 2015 yılında 

GSYH’nin %16,9’unu sağlık hizmetlerine aktaran ABD’nin oldukça 

altında kaldığı söylenebilir (OECD, 2016a:115-116).  
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Türkiye açısından bakıldığında ise sağlık harcamalarının 2013 

yılındaki oranlara yakın bir seviyede ilerlediği görülmektedir. Söz konusu 

yılda sağlık harcamalarına GSYH’den ayrılan pay %5,1 iken OECD 

ortalaması %8,9 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise Türkiye’nin 

sağlık harcamalarına ayırdığı payın %5,2 olduğu ve aynı dönemde AB 

ülkeleri ortalamasının ise %9,9 olduğu görülmektedir. Türkiye’ye oran 

olarak en yakın ülkelerin %5,0 ile Romanya ve %5,6 ile Litvanya olduğu 

ifade edilebilir. Kişi başına sağlık harcamalarındaki artış oranlarına 

bakıldığında ise 2005-2009 yılları arasında %3,6 seviyesinde bir artış 

görülmesine rağmen 2009-2015 yılları arasında Türkiye’de kişi başına 

düşen sağlık harcamaları %2,1 artış göstermiştir. Her ne kadar bir önceki 

döneme göre daha düşük bir oranda artış görülse de 2015 yılında %0,7 

seviyesinde olan AB ülkelerindeki ortalama artış oranından yüksektir. 

Bununla birlikte kişi başına düşen sağlık harcamaları miktarına 

bakıldığında ise 2015 yılında Türkiye’nin 791 avro ile diğer ülkelere göre 

daha düşük bir seviyede kaldığı görülmektedir. Söz konusu miktar AB 

ülkelerinde ortalama olarak 2.781 avro seviyesindedir. Türkiye’yi 698 avro 

ile Karadağ, 654 avro ile Makedonya ve 492 avro ile Arnavutluk takip 

etmektedir (OECD, 2016a: 114-117; OECD, 2015). 

3. Sağlık Alanında Kullanılan Belirleyiciler ve Göstergeler 

Göstergeler; bir grup veya toplumun sağlık durumunda belli bir 

zaman içindeki farklılıkların ölçülmesinde kullanıldığı gibi, farklı iki grup 

arasındaki sağlık farklılıklarının değerlendirilmesinde de kullanılır. Zaman 

içinde, sağlık durumunda meydana gelen farklılıkların belirlenmesi ve 

uygulana programların etkilerini de görmek için kullanılan göstergeler; 

hizmet sağlayıcılar açısından ise sağlanan hizmetlerin kalitesini kontrol 

etmek ve gerekli hizmetlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. 

Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılabilecek sağlık 

göstergelerinin kullanımı ve gelişimi özellikle 2000’li yıllarında başına 

denk gelmektedir (Jee & Z.Or, 1999). Günümüzde sağlığın 

karşılaştırılması açısından kullanılabilecek göstergeler; sağlık beklentisi 

(Robine, ve diğerleri, 2006), sağlık temelli yaşam beklentisi ve HALE 

(health adjust life expectancy), DFLE (health utility index) indeksleri 

(Michael C. Wolfson, 1996) ve kaliteli yaşam beklentisi (W.Henderson, 

2002) sayılabilir. Sadece yaşam ve ölüm üzerinden ölçütlerinin 

kullanılması yanı sıra yaşam ve toplumun sağlık statüsünün diğer 

boyutlarının incelenmesiyle birlikte Amerikan Sağlık Örgütü aşağıdaki 

tabloyu göstergeler tablosu olarak yayınlamıştır ( Epidemiological Bullet 

Pan American Organization, 2001).  
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Tablo 2: Sağlık Belirleyicileri ve Göstergeleri Tablosu 

 

 

 

 

 

Belirlenen sağlık performans ölçümlerine rağmen Feldstein; sağlık 

sistem çıktıları veya nüfusun sağlık çıktılarını tam olarak 

değerlendirebilecek bir ölçütün olmadığını savunmaktadır (Feldstein, 

2012). Bu bağlamda OECD ülkelerinin sağlık durumları ve trendlerini 

inceleyecek bir sağlık gösterge sınıflandırılması da Jee ve Or tarafından 

ortaya konmuştur ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir (Jee & Z.Or, 1999). 

Tablo2: Çıktı Odaklı Politikalarda Sağlık Göstergeleri 

Sağlık Göstergeleri 

Ölüm Yaşam Beklentisi 

Bebek Ölümleri 

Standardize edilmiş sebeplere göre 

ölüm oranları 

Prematüre ölümleri 

Hastalık ve Yaşam Kalitesi 

 Genel Hastalık 

 Spesifik Hastalıklar 

Alınan Sağlık Durumu 

 Sakatlığın, engelliğin ölçülmesi 

 Çok Boyutlu sağlık durumunun 

ölçülmesi 

Çevresel Belirleyiciler  

Sosyal Belirleyiciler: 

Demografik 

Belirleyiciler 

Sosyo-ekonomik 

Belirleyiciler  

Davranışsal 

Belirleyiciler  

Sağlık Sistemi ile ilgili 

Belirleyiciler  

Sağlık Durum 

Göstergeleri 

Alınan Sağlık ile İlgili  

 Memnuniyet 

 Yaşam Kalitesi 

Hedef Sağlık 

 Ölüm 

 Hastalık 

 Sakatlık  
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 Hastalıkların yayılması 

Sağlık Ölçümlerinin Birleştirilmesi Sağlık Beklentisi 

Yeti kaybına uğramış yaşam yılları 

Tıbbi Bakım Hizmetlerinin Performans Göstergeleri 

Tıbbi Bakımın Kalitesi  Önlenebilir hastalık ve ölüm oranları 

Yaşama oranları 

Sağlığın korunmasında rol oynayan 

etkin sağlık bakım araçları oranı 

Tedaviyi takip eden oluşan ters durum 

oranı 

Sağlık bakım hizmetlerinde 

memnuniyet oranı 

 

Sağlık harcamaları; sağlık olarak tanımlanan malların nihai tüketimi 

ve sağlık faaliyetleri olarak tanımlanan belirli faaliyetlerin üretimi için 

yapılan harcamaların değeridir (S.Mollahaliloğlu, ve diğerleri, 2006). 

Sağlık harcamaları ile ilgili çok çeşitli ölçütlerden faydalanılmaktadır. 

Bunlardan bazıları; bir toplumda yapılan yıllık toplam sağlık harcaması, 

toplam sağlık harcamasında kamu ve özel harcamaların payı, kişi başına 

düşen sağlık harcaması, toplam sağlık harcamasının GSYİH oranı, Kamu 

sağlık harcamalarının GSYİH oranı, kamu sağlık harcamasının toplam 

sağlık harcaması içindeki oranı, şeklinde sayılabilir (Şenatalar, 2003). 

4. Araştırmanın Metodolojisi 

a. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın temel amacı seçilmiş 34 OECD ülkelerine ait 2015 

yılının sağlık harcamalarını etkinliğini iki farklı yöntemle analiz edip 

sonuçları karşılaştırarak değerlendirmektir. Aynı zamanda, etkin olmayan 

ya da olamayan ülkelerin  etkinlik sınırına ulaşmak için girdilerini ne 

ölçüde azaltmaları ya da çıktılarını ne ölçüde arttırmaları gerektiğinin de 

hesaplanması hedeflenmektedir.  

b. Araştırmada Kullanılan Yöntemler 

Çalışmada, seçilmiş bazı OECD ülkelerinin kendi içlerinde 

karşılaştırılması yapılacaktır. Bunun için iki model geliştirilmiştir. Birinci 

modelde Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden ARAS 

Yöntemi ile Gri İlişki Analizi yöntemleri yardımıyla OECD ülkeleri için 

bir sıralama elde edilecektir. Her iki modelden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 

ARAS yönteminde, araştırmaya konu olan alternatifler, 

Ağırlıklandırılmış Normalize Matris hesaplanması ile, tüm kriterler 

arasından optimale en yakın olanlar belirlenerek sıralanacaktır. 
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İkinci modelde ise aynı verilerden yola çıkılarak Gri İlişki Analiz  

yöntemi yardımıyla OECD ülkeleri için bir sıralama elde edilecektir. Gri 

yöntemin dinamikleri gereği, ilişki katsayısı yardımıyla, ülkeler arasında 

etkinlik sıralaması yapılarak,  her iki modelden elde edilen sonuçlar 

karşılaştırılarak değerlendirilecektir. 

5. ARAS Yöntemi 

ARAS yöntemi, Additive Ratio Assesment (ARAS), Z. Turskis ve 

E. K. Zavadskas tarafından Çok Kriterli Karar Verme problemlerinin 

çözümünde yeni bir yaklaşım olarak sunulmuştur (Turskis ve Zavadskas, 

2010).  Örneğin kritere ait optimal skorun 100 olduğu bir karar 

probleminde tüm alternatiflerin bu değerin altında olduğunu ve en büyük 

skorun 80 olduğu durumda en iyi alternatifin bu kriterden elde ettiği 

mevcut yöntemlerde olduğu gibi %100 (1) olarak hesaplanmak yerine 

yüzdelik dilimdeki değer ne ise onu kullanmaktadır ve değer %80 (0,80) 

olarak hesaplanır (Sliogerience vd., 2013). Bu özellik ARAS Yöntemini 

diğer ÇKKV yöntemlerinden ayırmaktadır. 

a. Karar Matrisinin Oluşturulması 

Bütün ÇKKV yöntemlerinde, analiz yapılabilmesi için ilk olarak 

karar matrisi oluşturulduğundan, ARAS yönteminde de diğer 

yöntemlerden farksız olarak bir karar matrisinin oluşturulması gerekir. 

Oluşturulacak olan karar matrisinin elemanları, i. satırdaki alternatifin j. 

Sütunda bulunan kritere göre performans ölçütünü ifade eder. 

Oluşturulacak olan karar matrisinde, diğer ÇKKV yöntemlerinden farklı 

olarak, bir satır daha eklenir ve o satır, alternatifler arasında performansı 

en yüksek olan yani optimal değerleri içerir. En genel hali ile karar matrisi; 

𝑋 = (

𝑥01 𝑥02
𝑥11 𝑥12

… 𝑥0𝑛
… 𝑥1𝑛… …

𝑥𝑚1 𝑥𝑚2

… …
… 𝑥𝑚𝑛

) 

 

şeklindedir. 

Burada 𝑥𝑖𝑗  ;  𝑖 = 1,2,… ,𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2, … , 𝑛  i. değişkenin veya 

alternatifin, j. kriterle ilgili performans değerini göstermektedir. Ek olarak, 

𝑥0𝑗 elemanları ise, j. kriterin optimal değerini ifade eder. Eğer kriterle ilgili 

optimal değer bilinmiyorsa, kriterin fayda veya maliyet olması durumuna 

göre; 

 

𝑥0𝑗 = 𝑀𝑎𝑥 {𝑥𝑖𝑗} 

𝑥0𝑗 = 𝑀𝑖𝑛 {𝑥𝑖𝑗}  

şeklinde bulunur. 
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b. Normalize Karar Matrisinin Bulunması 

Kriterlerin fayda veya maliyet  kriteri olmasına göre, ilgili 

değişkenin veya alternatifin performans değeri, fayda ise; 

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑚=0

 𝑚 = 1,2, … , 𝑚  𝑚 = 1,2, … , 𝑚   

Maliyet ise; 

 

�̅�𝑖𝑗 =

1
𝑥𝑖𝑗⁄

∑ 1
𝑥𝑖𝑗⁄𝑚

𝑚=0

 𝑚 = 1,2, … , 𝑚  𝑚 = 1,2, … , 𝑚   

(Ercan & Kundakcı, 2017) 

  

şeklinde hesaplanarak normalize edilmiş değerlerle matris elde 

edilir. 

 

�̅� = (

�̅�01 �̅�02
�̅�11 �̅�12

… �̅�0𝑛
… �̅�1𝑛… …

�̅�𝑚1 �̅�𝑚2

… …
… �̅�𝑚𝑛

)  

(Arslan, 2018) 

 

c. Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi  

Karar vericiler tarafından belirlenmiş olan kriterlerin optimal 

ağırlıkları ile normalize edilmiş karar matrisi değerlerinin çarpılması 

sonucunda, Ağırlıklandırılmış Normalize Karar Matrisi elde edilir. 

Optimal ağırlıkların; 

0 < 𝑤𝑖𝑗 < 1 

∑𝑤𝑖𝑗 = 1 

𝑖 = 1,2, … ,𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 

Özelliklerini sağlaması koşulu ile, ağırlıklı normalize edilmiş karar 

matrisinin elemanları; 

𝑥𝑖𝑗 = �̅�𝑖𝑗 . 𝑤𝑗  

𝑖 = 1,2, … ,𝑚 𝑣𝑒 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 
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ile elde edilir. 

�̂� = (

𝑥01 𝑥02
𝑥11 𝑥12

… 𝑥0𝑛
… 𝑥1𝑛… …

𝑥𝑚1 𝑥𝑚2

… …
… 𝑥𝑚𝑛

) 

(Yıldırım, 2015) 

 

d. Alternatiflerin Optimal Değerlerinin Belirlenmesi 

Alternatiflere ait optimal değerler, 

𝑆𝑖 =∑𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

 𝑚 = 0, ,1, … , 𝑚 

Eşitliği yarımıyla hesaplanarak, alternatifler kendi içerisinde 

sıralanır. Alternatiflere ilişkin optimal değerler, 𝑆0 optimal değerlerine 

oranlanarak, alternatiflerin fayda değerleri hesaplanır. 

𝐾𝑖 =
𝑆𝑖
𝑆0

 

Bulunan 𝐾𝑖 fayda değerleri yardımıyla, alternatifler arasında fayda 

veya maliyet etkinlik ölçümü, 𝐾𝑖 değerleri büyükten küçüğe doğru 

sıralanarak alternatifler değerlendirilir. 

6. GRİ İlişki Analizi  

Gri kelimesi eksik olan ve tam olarak bilinmeyen bilgiler için 

kullanılan bir kelimedir. Gri sistem teorisi, eksik bilgili veya verilen aralık 

olarak elde edilebildiği durumlarda kullanılan, alternatifler arasından en iyi 

seçimin sıralama yardımıyla yapılabilmesi adına Julong Deng tarafından 

1982 yılında geliştirilen, çeşitli uygulama alanları bulunan matematiksel 

bir yaklaşımdır. (Julong, 1989) Gri İlişkisel Analiz ise, Gri sistem 

Teorisinin alt başlıklarından bir tanesidir.  Kontrol teorisinde insanlar, 

bilgilerin eksik ya da yetersiz olma durumuna göre renkleri kullanmıştır. 

Aşağıdaki tablo bilgilerin bilinilirlik durumuna göre Siyah, Gri ve Beyaz 

Sistemler arasındaki karşılaştırmayı içermektedir. 

 

Tablo 3: Siyah, Gri ve Beyaz Sistemler Arasındaki Karşılaştırma 

 Siyah Gri Beyaz 

Bilgi Bilinmeyen Eksi 

Gri 

Bilinen(Net) 

Parlak Görünüş Koyu 

Süreç Yeni Eski yerine yeni Eski 

Özellik Kaos Karmaşıklık Düzen 



[618] 
 

Yöntem Negatif Dönüşüm Pozitif 

Tutum Müsamahalı Tölerans Tanıyan Net 

Karar(Sonuç) Sonuç yok Çeşitli Sonuçlar Yegane sonuç 

Kaynak: Liu: ve Lin, Y. (2010), Grey Information 

Theory and Applications,          Verlag Berlin 

Heidelberg Springer, Almanya, s. 5   

a. Karar Matrisi 

Gri ilişki analizi için ilk olarak alternatiflerin ve kriterlerin 

tamamının yer aldığı bir karar matrisi oluşturulur. Alternatifler (m) satır ve  

kriterler (n) sütun olmak üzere; 

(

𝑦1(1) 𝑦1(2)

𝑦2(1) 𝑦2(2)

… 𝑦1(𝑚)

… 𝑦2(𝑚)… …
𝑦𝑛(1) 𝑦𝑛(2)

… …
… 𝑦𝑛(𝑚)

) 

𝑥𝑖(𝑗): 𝑖. 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑛 𝑗. 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛 𝑎𝑙𝑑𝚤ğ𝚤 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑑𝑖𝑟. (𝑖: 1,2, … , 𝑛 𝑣𝑒 𝑗: 1,2,… ,𝑚   

(1) 

(Senger. & Albayrak, 2016) 

Oluşturulan karar matrisi, Gri ilişkisel analizinin ilerleyen 

aşamalarında yapılacak olan matematiksel işlemler açısından oldukça 

önemlidir.  

b. Standartlaştırma 

Alternatifler arasında seçim yapmak için kullanılacak kriterler 

farklılık içerdiğinden ve ölçüt olarak benzer olmadığından, karşılaştırma 

yapabilmek için normalizasyon yapılmalıdır. Normalizasyon için büyük, 

orta ve küçük değerler; daha iyi, iyi veya normal ideal kriterlerinden birisi 

seçilir.  

i.𝑚𝑚(𝑚) =
𝑚𝑚(𝑚)−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚)−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚)
   𝑚:1,2, … , 𝑚 𝑚𝑚 𝑚:1,2, … , 𝑚    

 

ii.𝑚𝑚(𝑚) =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚)−𝑚𝑚(𝑚)

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚)−𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑚)
   𝑚:1,2, … , 𝑚 𝑚𝑚 𝑚:1,2, …, 

 

Büyük değer daha iyi ise (i), küçük değer daha iyi ise (ii) formülü 

standartlaştırmak için kullanılır. (Lin C. L., 2004) 

c. Fark Matrisinin Oluşturulması 

Standartlaştırılmış olan karar matrisi ile referans serisi arasındaki 

farklar hesaplanarak Mutlak Değer/Fark Matrisi oluşturulur.  
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∆0𝑖= ‖𝑦𝑜(𝑗) − 𝑦𝑖(𝑗)‖  ;  𝑚 = 1,2, … , 𝑚 𝑚𝑚 𝑚 = 1,2, … , 𝑚      

(

∆01(1) ∆01(2)

∆02(1) ∆02(2)
… ∆01(𝑚)

… ∆02(𝑚)… …
∆0𝑛(1) ∆0𝑛(2)

… …
… ∆0𝑛(𝑚)

) 

d. İlişki Katsayılarının Hesaplanması  

İdeal çözüm ve diğer alternatifler arasındaki ilişkiyi belirleyen 

katsayılar hesaplanır. Standartlaştırılmış matris ile referans serisi 

arasındaki farkı en aza indirgemek için 𝑚 ∈ [0,1] olmak üzere bir katsayı 

tanımlanmıştır ve bu katsayı genel olarak 0,5 değerinde alınarak, ilişki 

katsayılarının hesaplanması; 

𝜁0𝑖(𝑗) =
0,5

∆0𝑖(𝑗) + 0,5
 

𝑚 = 1,2, … , 𝑚 𝑚𝑚 𝑚 = 1,2, … , 𝑚     

formülü yardımıyla yapılır. (Lin, Lu, & Lewis, 2007) 

e. Gri İlişkisel Derecelerinin Hesaplanması 

Gri ilişkisel dereceler en genel anlamda iki sistem ya da iki sıralama 

arasındaki ilişkiyi gösterir. Gri ilişki katsayılarının ağırlıklandırılmış 

ortalaması yardımıyla, Gri İlişki Analizinin son aşaması olan Gri ilişkisel 

dereceleri hesaplanır. Her bir kriter için belirlenen 0 ile 1 aralığındaki 

ağırlıklarla, ilgili kriterin olduğu sütun çarpılıp toplanarak dereceler elde 

edilir. Hesaplanacak olan dereceler standardizasyonun ve bulunan ilişki 

katsayılarının değerlerinden dolayı daima 0 ile 1 arasında olacaktır. Gri 

ilişkisel derecesi; 

𝑚0𝑚(𝑚) =∑ 𝑚(𝑚).

𝑚

𝑚=1

𝜁0𝑖(𝑗)     

∑ 𝑚(𝑚) = 1

𝑚

𝑚=1

                          

formülü yardımıyla bulunur. (Senger. & Albayrak, 2016) 

7. Literatür Taraması 

ARAS yöntemi, literatürde ilk defa Çok Kriterli Karar Verme 

problemlerinin bir çözümü için  Zavadskas ve Turskis tarafından 2010 

yılında önerilmiştir. (Zavadskas, 2010) Çıkış yeri Litvanya olduğunda, 

başta Litvanya olmak üzere, Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygınlaşarak, 

günümüzde dünyanın birçok yerinde akademik çalışmalarda yerini 

almıştır. 2012 yılından itibaren, ilerleyen yıllarda, ARAS yöntemi birçok 

farklı alanda uygulanmaya başlanmıştır. İlk olarak akifer toprak üzerinde 
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bulunan bina için güvenli ve en uygun olan temel tesisat alternatifinin 

seçiminde uygulanmış (Zavadskas, 2010), sonrasında fakülte web sitesinin 

değerlendirilmesinde kullanılmıştır. (Stanujkic, 2012) Sera gazı 

emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir gübrelerin değerlendirilmesi 

(Balezentiene, 2012), konut yenileme projelerini değerlendirme 

(Kaklauskas, 2013), tarihi kent merkezi binalarının korunması için 

öncelikli seçeneklerin değerlendirilmesi (Kutut, 2013) gibi farklı alanlarda 

kullanılmıştır.  Alternatiflerin var olduğu ve birden fazla kriterle 

değerlendirilmenin yapıldığı birçok problemde, ARAS yöntemi etkin 

olarak 2012 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.  

Gri Yöntemi ise ise ilk olarak Julong Deng tarafından 1982 yılında 

geliştirilen bir Çok Kriterli Karar Verme yöntemidir. Literatür 

incelendiğinde tedarikçi seçimi problemlerinde  (Özdemir, 2009), personel 

seçimi problemlerinde (Köse, Aplak, & Kabak, 2013), belediye 

performanslarının ölçümünde, otomobil seçimi problemlerinde (Şişman & 

Eleren, 2013) ve daha birçok alternatifler arasında sıralama yapmayı 

gerektirecek uygulama alanlarında kullanılmıştır. 

Sağlık harcamalarının etkinliğinin ölçümüyle ilgili literatüre 

bakıldığında, genel olarak ekonomik büyümeye katkısının incelendiği 

görülebilir. Sağlık harcamalarının ekonomik büyümeye etkisini regresyon 

analizi ile inceleyen bir çalışma 2011 yılında yapılmıştır. (Çetin, 2011) 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin sağlık sistemlerinin 

karşılaştırmalı analizi ile ilgili bir çalışma 2017 yılında Harun Kırılmaz ve 

çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. (Kırılmaz, Amarat, & 

Ünal, 2017) Sağlık harcamalarının etkin kullanımını bölge bölge sıralama 

yaparak değerlendiren bir çalışmaya da 2003 yılında rastlanmaktadır. (Xu, 

ve diğerleri, 2003) Genel anlamda, Çok Kriterli Karar Verme 

yöntemlerinden ARAS ve Gri Analizini kullanarak sıralama yapan ve 

bunları kıyaslayan bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

8. Araştırmanın Kapsamı ve Değişkenler 

Bu çalışmada, OECD ülkeleri ve Türkiye’nin sağlık alanındaki 

harcamalarının etkinliği adına bazı kriterler göz önüne alınarak ARAS ve 

Gri İlişkisel Analiz kullanılmıştır. Kullanılan kriterler, sağlık 

harcamalarına genel olarak etkisi olan ve harcamaların çoğunluğunu 

etkileyen faktörlerdir. Bu kriterler; 

o Kaba doğum hızı (1000 kişide) 

o Kaba ölüm hızı (1000 kişide) 

o Kadın başına doğurganlık oranı 

o Kişi başı sağlık harcaması(Dolar) 

o Toplam sağlık harcamaları içinden kamu sağlık harcamalarının 

yüzdesi 

o GSYH içinde toplam sağlık harcamalarının yüzdesi 

o DBT aşısı yapılma yüzdesi (12-23 aylık bebeklerde) 
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o Tüberküloz görülme sıklığı (100.000 kişide) 

o Doğumdan beklenen yaşam süresi (yıl) 

o Anne ölüm oranı (100.000 canlı doğum başına) 

o Bebek ölüm hızı (1.000 canlı doğum başına) 

şeklindedir. 

 

Tablo 4: Worldbank 2015 yılı çalışmada kullanılan sağlık verileri 

 

Belirlenen 12 kriter ile ilgili OECD ülkeleri ve Türkiye için 2015 

yılında alınan verileri ARAS ve Gri İlişki Analizi ile aynı anda 
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AVUSTURALYA 13 6 1,9 5827 66 9 91 6 82 6 3 58

AVUSTURYA 9 9 1,4 5427 76 11 83 8 81 4 3 65

BELÇİKA 11 10 1,8 5093 76 11,2 99 9 80 7 4 82

KANADA 11 7 1,6 5718 70 10,9 96 5 81 7 5 50

ŞİLİ 14 6 1,8 1204 47 7,7 91 16 80 23 7 60

ÇEK CUMH. 10 10 1,5 1367 83 7,2 99 6 78 4 3 94

DANİMARKA 10 9 1,7 6270 85 10,6 94 7 80 7 3 87

ESTONYA 10 12 1,6 1072 78 5,7 94 22 76 9 3 85

FİNLANDİYA 11 10 1,8 4449 75 9,4 98 6 81 3 2 75

FRANSA 12 9 2 4864 78 11,7 99 9 82 9 4 33

ALMANYA 9 11 1,4 5006 77 11,3 96 6 81 6 3 56

YUNANİSTAN 9 10 1,3 2146 70 9,8 99 5 81 3 4 87

MACARİSTAN 9 13 1,3 1056 64 8 99 18 75 16 5 76

İZLANDA 13 7 2 4126 80 9,1 91 4 83 4 2 93

İRLANDA 15 7 2 4233 68 8,9 96 9 81 8 3 52

İSRAİL 21 5 3 2601 59 7,2 94 6 82 5 3 64

İTALYA 9 10 1,4 3155 78 9,1 97 6 82 4 3 82

JAPONYA 8 10 1,4 3966 82 10,3 98 18 83 6 2 80

GÜNEY KORE 9 5 1,2 1880 53 7,2 99 97 81 12 3 79

LÜKSEMBURG 11 7 1,6 7980 84 7,1 99 9 82 10 2 66

MEKSİKA 18 5 2,2 664 52 6,2 83 21 77 41 13 92

HOLLANDA 10 8 1,7 6145 90 12,9 97 6 81 7 3 42

YENİ ZELANDA 13 7 2 4063 83 9,7 92 7 81 12 5 63

NORVEÇ 12 8 1,9 9715 86 9,6 94 8 81 5 2 96

POLONYA 10 10 1,3 895 70 6,7 99 22 77 3 5 75

PORTEKİZ 8 10 1,3 2037 65 9,7 98 26 80 10 3 75

SLOVAKYA 10 10 1,3 1454 70 8,2 98 8 76 6 6 74

SLOVENYA 10 9 1,6 2085 72 9,2 95 8 80 9 2 43

İSPANYA 9 8 1,3 2581 70 8,9 96 13 82 5 4 77

İSVEÇ 12 9 1,9 5680 82 9,7 98 7 82 4 2 88

İSVİÇRE 10 8 1,5 9276 66 11,5 96 7 83 5 4 76

TÜRKİYE 17 6 2 608 77 5,6 98 20 75 18 17 66

İNGİLTERE 12 9 1,9 3598 84 9,1 96 13 81 9 4 56

ABD 13 8 1,9 9146 47 17,1 94 3 79 14 6 22
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değerlendirilecektir.  Tablo 4’te koyu renkli olanlar, maliyet açık renkli 

olanlar ise fayda olarak belirlenen kriterleri belirtmektedir. 

9. Analiz Sonuçları ve Değerlendirme 

Analizler MS Excel’de yapılmış ve Tablo 5’te Gri İlişki Analizi 

Tablo 6’da ise ARAS sonuçları görülmektedir. 

Tablo 5: Gri İlişki Analizi (Gri Tablo ve ARAS Sonuçları (Mavi 

Tablo) 

1 HOLLANDA 0,727612 ABD 0,013005065 

2 ABD 0,701942 NORVEÇ 0,014823925 

3 NORVEÇ 0,693775 HOLLANDA 0,015661949 

4 LÜKSEMBURG 0,68167 İSVİÇRE 0,016075206 

5 JAPONYA 0,671071 AVUSTURYA 0,017032332 

6 İSVİÇRE 0,666927 ALMANYA 0,0174523 

7 FRANSA 0,660942 DANİMARKA 0,017556023 

8 İSVEÇ 0,650961 FİNLANDİYA 0,017941403 

9 ALMANYA 0,641754 İSVEÇ 0,018239684 

10 DANİMARKA 0,632079 LÜKSEMBURG 0,018270304 

11 İTALYA 0,623556 KANADA 0,018304526 

12 BELÇİKA 0,622603 FRANSA 0,018319322 

13 FİNLANDİYA 0,620539 BELÇİKA 0,019117665 

14 ÇEK CUMH. 0,616168 İZLANDA 0,019458498 

15 YUNANİSTAN 0,613361 AVUSTURALYA 0,019518517 

16 İNGİLTERE 0,605659 JAPONYA 0,019563478 

17 KANADA 0,59541 İTALYA 0,020650596 

18 İZLANDA 0,593946 YUNANİSTAN 0,020867434 

19 AVUSTURYA 0,590517 YENİ ZELANDA 0,022439378 
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20 İSPANYA 0,576909 İRLANDA 0,022561742 

21 SLOVENYA 0,57573 İNGİLTERE 0,022830537 

22 YENİ ZELANDA 0,572512 ÇEK CUMH. 0,022860305 

23 PORTEKİZ 0,572461 SLOVENYA 0,022917526 

24 POLONYA 0,563058 İSPANYA 0,023932826 

25 MACARİSTAN 0,559478 PORTEKİZ 0,024498042 

26 İRLANDA 0,556982 SLOVAKYA 0,025397628 

27 SLOVAKYA 0,556839 İSRAİL 0,025825674 

28 AVUSTURALYA 0,555472 POLONYA 0,025872552 

29 ESTONYA 0,538025 ESTONYA 0,026474282 

30 GÜNEY KORE 0,52902 MACARİSTAN 0,026529101 

31 İSRAİL 0,50744 GÜNEY KORE 0,027889467 

32 TÜRKİYE 0,48896 ŞİLİ 0,029437609 

33 ŞİLİ 0,443201 TÜRKİYE 0,030558532 

34 MEKSİKA 0,372348 MEKSİKA 0,032857911 

 

Her iki analize ait sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde ilk 5 

sırada yer alan ülkelerin seçilen kriterlere göre sadece sıralamada küçük 

değişiklikler gözlenmiştir. Belirlenen 12 kriter üzerinden yapılan bu 

çalışmada, sağlık harcamalarının verimliliği konusunda ilk 5 sırada yer 

alan ülkeler, genel anlamda bakıldığında özellikle son 20 yıldır, toplum 

sağlığını iyileştirme ve sağlık harcamalarının düzenlenmesi hususunda 

sürekli iyileştirmeler yapan ülkelerdir. Ele alınan 12 kriterden fayda olarak 

belirlenenlerin dışında kalan kaba doğum hızı ve kadın başına doğurganlık 

oranı, bebek ölüm hızı, tüberküloz görülme sıklığı, toplam harcamalar 

arasında cepten yapılanların yüzdesi şeklindeki kriterlerle ilgili Hollanda, 

ABD ve Norveç iyileştirmeler yapmakta ve bir takım önlemler almaktadır. 

Özellikle sağlık sigortalarının çok yaygın olduğu bu ülkelerde, sağlık 

hizmetlerine erişim çok maliyetli bir durum olmaktan çıkmıştır. Sağlık 

sigortalarının büyük bir kısmının devlet tarafından karşılanabiliyor olması, 

verimliliğin yüksek çıkmasının büyük bir sebebi olup, çalışmamızın 
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sonuçlarını doğrular niteliktedir. Norveç’te, halkın büyük bir çoğunluğu 

‘National Insurance Scheme’ tarafından sağlık sigortasına sahip olup 

birçok hizmetten ücretsiz olarak yararlanmaktadır. Hatta bazı durumlarda 

spa hizmetlerini bile karşılayan bir sağlık sigortası olup, devlet tarafından 

desteklenmektedir. (Tanner, 2008) Hollanda da benzer şekilde özel ve 

devlet destekli sağlık sigortası hizmetini halka sunmakta ve gelişmiş sağlık 

sistemleri dolayısıyla aşılama, doğum hızı gibi durumların kontrolünü 

sistematik bir şekilde ülke içerisinde gerçekleştirmektedir. Hollanda, 

Norveç ve ABD’nin devlet tarafından kişi başı sağlık harcaması için 

ayrılan bütçesi, diğer OECD ülkeleriyle kıyaslanınca en fazla olan 3 

ülkedir. (DPE Research Department, 2016) Japonya’nın toplam sağlık 

harcamalarının kamu harcamaları içerisindeki payı düşük olmasına rağmen 

kaynakların kullanımı konusunda çok iyi bir örnek olup  Gri analizinde 

yüksek sıralarda yer almıştır.  

Türkiye özelinde değerlendirme yapıldığında, sağlık sigortalarının 

kapsamının dar olması, devlet tarafından desteklenen kısmının küçük bir 

payı oluşturması, sistemin tam oturmamış olması sebebiyle sistematik 

sağlık kontrollerinin sağlanamaması, Türkiye’yi sağlık harcamalarının 

verimliliğinde son grupta yer almasını sağlamıştır. Doğum hızının 

kontrolsüzlüğü ve kayda alınmayan doğumların varlığı, jeopolitik 

konumundan kaynaklı olarak göç oranının fazla olması, bulaşıcı 

hastalıkların (tüberküloz gibi) yaygınlaşmasına sebebiyet vermekte olup, 

aşılama ile ilgili kontroller maalesef yetersiz kalmaktadır. Sağlık 

sisteminin kontrol edilebilir olması ve ulaşılabilirliğinin arttırılması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra, devlet tarafından sağlanan sağlık 

sigortalarının, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK veya genel olarak SGK, daha 

kapsamlı olması gerekmektedir. Özel sigortaların pahalı olması dolayısıyla 

halk tarafından erişilmez durumdadır. Benzer şekilde özel sağlık 

sigortalarının da bir düzenleme ile daha ulaşılabilir olması sağlanmalıdır. 

Tüm bunların yanı sıra, ilk 5 sırada çıkan ülkeler ele alındığında, bu 

ülkelerde bulunan devlet ve özel sağlık kuruluşları arasında yetkinlik ve 

yeterlilik ile ilgili çok fark olmadığı görülmektedir. Fakat Türkiye’de 

devlet hastanelerinden ziyade özel hastanelerin imkanları çok daha geniş, 

yetkinliği ve yeterliliği çoğu devlet hastanesine kıyasla oldukça fazladır. 

Bu sebeple devlet hastanelerinin iyileştirilmesi ile ve özel hastanelerin de 

ekonomik olarak daha erişilebilir olmasıyla da sağlık harcamalarının 

verimliliği arttırılabilir.  

10. Sonuç 

Sağlık sistemleri, toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, yüksek 

kalitede, doğru zamanda ve mümkün olan en düşük maliyetle sunmayı 

amaçlamalıdır.  Bu noktada sağlık sisteminin etkinliği oldukça önemlidir. 

Sağlık sisteminin etkinliğini belirlemeye yönelik olarak yapılan 
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çalışmaların sayısının artması gerekmektedir. Yapılacak olan her çalışma 

konuyu farklı bir pencereden ele alacaktır. Etkin bir sağlık sistemine sahip 

olmak için ülkelerin kendi modellerini geliştirmelerinin yanı sıra diğer 

ülkelerin olumlu tecrübelerinden yararlanmaları son derece önemlidir. 

Sağlık sistemleri diğer hizmet sistemleri gibi toplumların sosyal, kültürel 

ve geleneksel yaşam tarzlarını ve politik sistemlerini yansıtmaktadır. Bu 

nedenle sağlık sistemleri tüm dünyada farklılıklar göstermektedir.  

Dünyada sağlık harcamalarında OECD ülkeleri önemli bir yer 

tutmaktadır. OECD ülkeleri dünya nüfusunun %20’sini oluştururken, 2010 

yılında 6,5 trilyon dolara yakın sağlık harcamalarıyla tüm dünya sağlık 

harcamalarının %84’üne sahiptir (WHO,2012). OECD üyesi ülkelerin 

1980-2012 yılları arası kişi başı sağlık harcamaları incelendiğinde üye 

ülkelerin hepsinin harcamalarının önemli oranda arttığı görülmektedir. Bu 

yüksek değerlerin çeşitli açıklamaları olsa da en öne çıkanlar gelişmiş 

ülkelerde nüfusun giderek yaşlanması, tıp ve ilaç teknolojilerindeki 

gelişmeler sonucu sağlık hizmetlerinde arzın ve talebin artması ve bazı 

kronik hastalıklarda görülen artış olarak belirtilmektedir. 

Bu çalışmada, OECD üyesi ülkelerin sağlık harcamalarının etkinliği 

incelenmiştir. Çalışmada, sağlık ekonomisi literatüründe sıklıkla 

kullanılan doğum hızı, ölüm hızı, kişi başına sağlık harcamaları, sağlık 

harcamaları içerisinde kamu sağlık harcamasının oranı, toplam sağlık 

harcamalarının GSYİH içerisindeki oranı, doğumdan sonra beklenen 

yaşam süresi ve bebek ölüm hızı kullanılmıştır.  

ARAS’ta ilk 5 ülke, ABD, Norveç, Hollanda, İsviçre ve Avusturya 

iken, benzer şekilde Gri İlişkisel Analizde de Hollanda, ABD, Norveç, 

Lüksemburg, ve Japonya ilk 5 sırada yer almıştır. Türkiye her iki analiz 

sonucunda da alt sıralarda yer almaktan kurtulamamıştır. Ancak 

unutulmaması gereken bir gerçek de özelikle iki yöntemde de fayda ve 

maliyet değişkenlerinin belirlenmesi önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

değişkenlerin belirlenmesi aşamasında farklı istatistiksel teknikler 

kullanılıp, daha kapsamlı analizler gerçekleştirilebilir.  
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Giriş 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olan ve din eğitimi 

almış bir rahip olan Andrew Craig Brunson’ın ulusal güvenliği tehdit ettiği 

gerekçesi yargılanması ile başlayan diplomatik bir krizin adım adım 

ekonomik bir krize yol açtığı bir süreç yaşanmıştır. Yakın zamanlarda 

diplomatik olarak başlayıp ekonomik kriz ile devam eden benzer bir süreç 

yaşanmamıştır. Rahip Brunson’ın Türkiye ve ABD arasında hem 

diplomatik kriz hem de bir ekonomik krize dönüştüğü noktada, sürecin 

ABD Doları/Türk Lirası paritesi (Dolar/TL) üzerindeki etkisi 

incelenmiştir. Yaklaşık iki yıl süren bu sürece hem Türkiye hem de 

ABD’den pek çok politikacı ve bürokrat müdahil olmuştur. Olay çalışması 

kapsamında değerlendirilen bu duruma benzer bir çalışmaya literatürde 

rastlanılmamıştır.   

Rahip Brunson Süreci ve Kronolojisi 

Yaklaşık yirmi yıldır Türkiye’de kilisede görev yapmakta olan 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşları rahip Andrew Craig 

Brunson ve eşi Norine Lyn Brunson 7 Ekim 2016 tarihinde İzmir Göç 

İdaresine “milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulundukları” gerekçesi 

ile sınır dışı edilmek amacıyla teslim edildiler. Buradan sonra işlemlerin 

tamamlanması sürecinde İzmir Geri Gönderme Merkezinde bulundular. 

Eşi Norine 19 Ekim 2016 tarihinde yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı 

(Sarı, 2018). Süreç devam ederken, bir gizli tanığın ifadelerini 

değerlendiren savcılığın talebi üzerine 8 Kasım 2016 tarihinde İzmir 

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alınmıştır. 

Rahip Brunson ve eşi Norine çifti “milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde 

bulunmak” ve “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri 

casusluk amacıyla temin etmek” iddiaları ile 9 Aralık 2016 tarihinde 

adliyeye sevk edildiler ve çiftten Norine serbest bırakılırken, rahip 

Brunson tutuklandı. [1]  

 Rahip Brunson’un diplomatik bir kriz haline dönüştüğü sürecin 

başlangıcı 16 Mayıs 2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump ile 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’daki ikili 
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görüşmeleri olmuştur. Rahip Brunson’ın serbest bırakılması talebinde 

bulunan Trump’a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından net bir cevap 

verilmemiştir. İlerleyen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Eylül 2017 

tarihinde Polis Akademisi Mezuniyet Törenindeki konuşmasında 

“Diyorlar ki, papazı bize verin. Bir papaz da sizde var. Siz onu bize verin, 

yargılayalım, biz de onu size verelim” ifadeleri ile bu konuda ilk kez net 

bir biçimde takas seçeneğinden bahsetmiştir[12] .   

Sürecin bir nevi yumuşak geçen dönemi, 13 Mart 2018 tarihinde 

rahip Brunson’ın yaklaşık 16 ayda hazırlanan iddianamesi ile yerini sert 

iklimlere bıraktığı söylenebilir. Brunson için savcılık “terör örgütleri 

üyeliği ve yöneticiliğinden”, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini 

siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” ve “Anayasal düzeni 

değiştirmeye teşebbüs” gibi suçlamalardan 35 yıl ile yargılanmasını talep 

etti [1]. Brunson ilk kez hakim karşına 16 Nisan 2018 tarihinde İzmir 2. 

Ağır Ceza Mahkemesinde çıktı. Duruşmayı izlemeye Kuzey Karolina 

Senatörü Thom Tillis ve ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü elçisi avukat 

Sam Brownback geldiler. Brunson iddianamede yer alan suçlamaları 

reddetti ancak mahkeme kararı gereği tutukluluk halinin devamına 

hükmedildi [22].  Mahkeme kararına Başkan Trump tarafından iki gün 

sonra eleştiri geldi. Başkan Trump sosyal medya üzerinde paylaştığı 

mesajda “Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip 

Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus 

diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki ait olduğu güzel 

ailesine dönmesine izin verilecek” diyerek ilişkilerin gerilmeye 

başladığının sinyallerini verdi [6]. Hemen ertesi gün 19 Nisan 2018’de 

ABD Dışişleri Yardımcısı Wess Mitchell, rahip Brunson’ın “serbest 

bırakılmaması halinde Türkiye için bir takım sonuçları olabilir” şeklinde 

açıklaması ile birlikte iki senatöre yaptırımlar için çalışmaya başlanması 

talimatı verildi. Yakın tarihlerde Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşen 

S400 füze savunma sistemi anlaşması ile de Rusya’ya uygulanan 

yaptırımların ihlal edildiği iddiası ile Türkiye’nin F-35 savaş uçakları 

programına katılımının engellenebileceği gündeme gelmiştir [20,3]. 

7 Mayıs 2018 tarihine ertelenen ikinci duruşmada rahip Brunson için 

iki gizli tanık "Hristiyan bir Kürt devleti kurma" ve “ABD Ordusu'nun 

Suriye'de YPG'ye silah yardımı yapması için de koordinat sağlamak”  

suçlamalarını yöneltti. Brunson "utanç verici ve iğrenç" olarak 

değerlendirdiği suçlamaları reddederek tahliye edilmesi talebinde 

bulundu[5]. Brunson’ın ikinci tahliye talebi de mahkeme heyeti tarafından 

reddedildi [14]. Başkan Trump’ın benzer bir sorun yaşayan ve 

Venezuela’da CIA (Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı) için casusluk 

yaptığı iddiası ile iki yıl boyunca tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 

Amerikalı misyoner Josh Holt’u ağırladığı gün olan 28 Mayıs 2018 
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tarihinde, Brunson süreci ile ilgili oldukça sert açıklamalar yaptı. Başkan 

Trump: 

“Rahip Brunson, umarım bizi duyabiliyorsunuz, bir noktada size 

yardım edeceğiz. Bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Hep birlikte 

çalışacağız ve bırakılması için çalışmaktayız. O zor zamanlar geçiriyor. 

Türkiye'de yargılanması devam ediyor, ama yargı süreci de pek yargı 

süreci değil.  Türkiye'dekiler ile bu konuda bir şey yapılması için 

konuşuyoruz''  

mesajı ile ABD’nin Türkiye’yi F-35 savaş uçakları ile üstü kapalı 

biçimde tehdit ettiği iddiaları ortaya atıldı [23, 19].  

ABD’de Nisan ayı sonunda daha önce Brunson duruşmasına katılan 

Kuzey Karolina eyaleti senatörü Thom Tillis, Cumhuriyetçi senatör James 

Lankford ve Demokrat senatör Jeanne Shaheen F-35 savaş uçaklarının 

teslimatının durdurulması hususunda bir yasa tasarısı sunmuşlardı [13]. 

Yasa tasarısını sunan ekibin başında bulunan Jeanne Shaheen ve senatör 

Lindsey Graham 29 Haziran 2018 tarihinde Brunson'u cezaevinde ziyaret 

ettiler. Daha sonra senatörler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüler. 

Görüşme sonrasında Graham, Cumhurbaşkanı ile S-400, F-35 ve rahip 

Brunson hakkında samimi konuşmalar yaptıklarını, kazan-kazan stratejisi 

içinde Türkiye’nin ABD için stratejik ortak olma ihtiyacında olduğunu ve 

ABD Türkiye ilişkileri gündeme geldiğinde başarısızlığın bir seçenek 

olmadığı mesajını paylaştı. ABD’nin Silahlı Kuvvetler Bütçe ve Adalet 

Komisyonlarında görev yapan Graham bu sorunun çözüme kavuşmaması 

halinde Türkiye ile ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmeyeceğini bildirdi 

[8].  

Brunson davasının üçüncü duruşması 18 Temmuz 2018 tarihinde 

gerçekleşti. Duruşmaya Brunson’ın eşi Norine, ABD Ankara 

Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve pek çok yabancı gözlemci katıldı. 

Mahkeme Brunson’ın tahliye talebini yine reddetti. Mahkeme 12 Ekim 

2018 tarihine ertelendi. Hakkında pek çok ciddi suçlamalar bulunan rahip 

Brunson’ın tutukluluğu 25 Temmuz 2018 tarihinde sağlık sorunları 

gerekçe gösterilerek ziyaretçi ve iletişime açık ev hapsine çevrilirken 

yurtdışı yasağı getirildi. [2]. Kararın ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike 

Pompeo kararın mutlu ettiğini ancak yetersiz olduğu ve Brunson aleyhinde 

inandırıcı bir delil görmediklerini,  Türk yetkililere davayı bir an önce 

şeffaf ve adil bir şekilde çözmeleri çağrısında bulundu [15]. Ertesi gün 26 

Temmuz 2018’da ABD Başkan yardımcısı Mike Pence, önce Uluslararası 

Din Özgürlüğü Konferansı'nda daha sonra sosyal medya aracılığı ile  

"ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk 

hükümetine bir mesajım var. Pastör Brunson'ı ŞİMDİ (Derhal) 

serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırlıklı olun. Eğer 

Türkiye bu inanç insanının serbest kalması için derhal harekete 
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geçmez ve Amerika'ya evine geri göndermezse, ABD Pastör Andrew 

Brunson serbest kalana dek Türkiye'ye ciddi yaptırımlar 

uygulayacak"  

mesajını paylaştı[17]. Türkiye kanadında Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu ''Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin 

tehdidine müsamaha edemeyiz, hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için 

geçerlidir'' mesajını paylaştı [9]. Daha sonra ABD Başkanı Trump, Rahip 

Andrew Brunson'ı uzun zamandır gözaltında tuttukları için Türkiye'ye 

geniş çaplı yaptırımlar uygulayacağı mesajını sosyal medya hesabından 

paylaştı [7].   

ABD, rahip Brunson'ın tutuklu kalmasından ve insan hakları 

ihlallerinde sorumlulukları oldukları gerekçesiyle İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kara listeye alınarak 

ABD'deki mal varlıklarına el konulması, ülkeye girişlerinin ve ABD ile 

tüm ticari ve finansal ilişkilerinin dondurulması kararı verdi [19]. Bu 

karardan sonra Dolar/TL paritesindeki oynaklığın artmaya ve kontrol 

edilemez hale geldiği süreç başladı. Haftanın ilk günü olan 6 Ağustos 2018 

tarihinde Dolar paritesi güne 5.10 ile başladı ve günü %4,50 değer artışı ile 

5,33’ten kapattı. Piyasaların kapanmasına yakın Dolardaki hareketliliğe 

Merkez Bankası müdahalesi geldi. Hâli hazırda %45 olan döviz imkân 

oranı üst sınırını %40’a düşürülerek bankalara yaklaşık 2.200.000.000 ( iki 

milyar iki yüz milyon) Dolar nakit akışı sağlanması sonucu olarak Dolar 

Salı günü %1,61’lik kayıp ile 5,24’ten kapatmıştır [4]. Çarşamba günü 

5,23’ten açılan Dolar, günü %0,68’lik artış ile 5,28 ile kapatmıştır. 9 

Ağustos 2018 Perşembe günü Dolardaki hareketlilik tekrar artmış, Dolar 

günü %5,03 gibi ciddi bir değer artışı ile kapatmıştır. 10 Ağustos 2018 

Cuma gününün ilk dakikalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolardaki 

anormal hareketliliğe istinaden ABD’yi hedef alarak “Onların Dolarları 

varsa bizim de halkımız var, Hakk'ımız var, Allah'ımız var” açıklamaları 

uluslararası finans çevrelerinde geniş bir yankı buldu [10]. Geceyi 5.54 ile 

kapatan Dolar sabah 9 sularında 5.80 seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın saat 13 civarında başlayan Bayburt mitinginde ekonomi ile 

ilgili söylemleri ile ısınan Dolar 6 seviyelerine çıktı. Hazine ve Maliye 

Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Planı'nı açıklamaya başladığı 

dakikalarda Dolar 6.06 idi. Bakan'ın açıklamaları devam ettiği süreçte 

Dolar 6.30'a kadar yükseldi. Aynı anda ABD Başkanı Trump'ın "Türk 

Lirası bizim güçlü Dolarımız karşısında hızla geri çekildiği için alüminyum 

ve çelik üzerindeki tarifelerin ikiye katlanmasına onay verdim. Alüminyum 

yüzde 20, çelik yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu an iyi değil" 

mesajı ile Brunson süreci ile bozulan ilişkilerin ekonomik yaptırım boyutu 

net biçimde uygulamaya konulmuş oldu [16]. Bu açıklama sonrası Dolar 

6,80’lere kadar ulaşıp günü 6,43’ten kapatarak, bir günde Türk Lirasına 

karşı %15,90 oranında değer kazandı.  
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Rahip Brunson dördüncü kez hakim karşısına 12 Ekim 2018 

tarihinde çıktı ve mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına 

çarptırıldı [18]. Serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı 

kaldırılması ile birlikte 13 Ekim 2018 tarihinde Türkiye’den ayrılarak önce 

Almanya’ya daha sonra da ABD’ye gitmiştir.  

Çalışmanın kapsamı ve metodolojisi 

Yaklaşık iki yıl süren rahip Brunson sürecinin, Dolar piyasası 

üzerine etkilerinin özellikle son altı aylık dönemde ortaya çıktığı 

söylenebilir. Karşılıklı uyarı, yaptırım ve hatta tehditler ile geçilen bu süreç 

gerek her iki ülke vatandaşlarını gerekse de piyasaları oldukça etkiledi. 

Gerçekleşen bu süreçte karşılıklı bir takım stratejik hamlelerin yapıldığı 

aşikârdır. Yapılan her hamlenin piyasa üzerinde etkilerinin inceleneceği bu 

çalışmada son altı aylık dönem içerisinde gerek sürecin olağan yapısında 

var olan gerekse de sürece müdahale amacı güden 12 olay (gerçekleşen 

durumlar ve yapılan açıklamalar olay olarak kullanılmıştır) ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiştir. Olaylara kronoloji kısmında ayrıntılı biçimde yer 

verildiği için bu bölümden sonra olaylar sadece tarih ve olayın kısa 

açıklaması ile gösterilecektir.  

 

Şekil 1. Türkiye ve ABD’nin sürece müdahil oldukları tarihler 

Son altı aylık dönemde incelenen 12 olay, tarihleri ve hangi ülke 

tarafından gerçekleştiği Şekil 1’de görülmektedir. Bu olaylardan 7 tanesi 

Türkiye tarafından gerçekleşirken, 6 tanesi ABD tarafından 

gerçekleşmiştir. 10 Ağustos 2018 günü, her ne kadar ABD Başkanının 

çelik ve alüminyum üzerindeki vergilerin artırıldığına dair atılan mesaj ile 

sürece müdahale edilse de, Türkiye saati ile öğleden sonra 4 civarında 

atılması ve atıldığı ana kadar Türk Lirasının Dolar karşısında yaklaşık 
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%13.60 gibi önemli oranda değer kaybetmesinden ötürü bu tarihe Türkiye 

tarafından müdahale edildiği şeklinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 12 

olaydan 5 tanesi ABD tarafından gerçekleşirken, 7 tanesi Türkiye 

tarafından gerçekleşmiştir.  

Çalışmada, olayların Dolar/TL üzerine etkilerini değerlendirmek 

amacıyla beş farklı ölçüm yapılmıştır. Etkiyi ölçmek için Doların TL’ye 

karşı değer kazanması getiri olarak değerlendirilmiştir. Ölçümlerde, G 

dolar getirisi, t olay günü, kG kümülatif getiri, ortG ortalama getiriyi temsil 

etmektedir. 

1. Olayın gerçekleştiği günün Dolar getirisi, G(t) 

2. Olayın gerçekleştiği gün ve sonraki ilk günün kümülatif getirisi, kG 

(t,t+1) 

3. Olayın gerçekleştiği gün ve sonraki iki günün kümülatif getirisi, kG 

(t,t+2) 

4. Olayın gerçekleştiği günden 6 gün öncesi ve 2 gün sonrası getiri 

ortalamaları farkı, ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) 

5. Olayın gerçekleştiği günden 6 gün öncesi ve 2 gün sonrası 

kümülatif getiri farkı, kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1) 

Çalışma dönemi 5 Mart 2018 ile 19 Ekim 2018 tarihlerini 

kapsamaktadır. İlgili döneme ait Dolar/TLparitesinin açılış, kapanış, gün 

içi en yüksek, en düşük ve getiri oranları Investing.com web sayfasından 

elde edilmiştir.  

Bulgular 

Her olay için olayın gerçekleştiği tarihten 6 gün öncesi ve 2 gün 

sonrasına ait veriler kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Tarihler 

üzerinden değerlendirme yapılacağından ötürü, tarihin yanındaki parantez 

içinde hangi ülke tarafından gerçekleştiğini göstermek amacıyla TR veya 

ABD kısaltmaları kullanılacaktır.  

 13 Mart 2018 (TR) 

Rahip Brunson’un hazırlanması yaklaşık 16 süren ve müebbet hapis 

cezası ile yargılanacağı iddianamenin mahkemeye teslim edildiği gündür. 

Grafik 1’de bu olaya ait veriler yer almaktadır. İddianame teslim edildiği 

gün Dolar %0,77’lik bir artış göstermiştir. Olay sonrasının ilk ve ikinci 

günlerini de kapsayan kümülatif getiriler (kG) ise sırasıyla %0,93 ve 

%1,34 olmuştur. Olayın altı gün öncesi ve iki gün sonrasına ait ortalama 

getiri farkı da %0,29 olup, Dolar lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay 

günü ve sonrası iki günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı %0,38 olarak 

hesaplanmıştır.  
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Grafik 1. 13 Mart 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Türkiye tarafından gerçekleşen bu hamle sonucunda Doların, Türk 

Lirasına karşı tüm ölçümlerde değer kazandığı görülmüştür. Doların 13 

Mart 2018 öncesindeki süreçte de bir artış eğilimde olduğu görünmektedir. 

 16 Nisan 2018 (TR) 

Brunson’un mahkeme sürecinin başladığı ve tutukluluk halinin 

devam edilmesine hükmedildiği olay günüdür. Grafik 2’de bu olaya ait 

veriler yer almaktadır. Olay günü Dolar %0,01’lik azalış göstermiştir. Olay 

sonrası ilk ve ikinci günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %0,02 ve %-

2,15 olmuştur. Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında 

%0,91’lik Türk Lirası lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay günü ve 

sonrası iki günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı %-3,28 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

 

Grafik 2. 16 Nisan 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Bu hamlenin Dolar/TL üzerindeki etkisi oldukça zayıftır. Olay günü 

ve iki gün sonrasındaki kG‘nin yüksek çıkmasının asıl nedeni erken seçime 

gidilme kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir basın toplantısı 

ile ilan edilmesidir. Saat 15:58 dolaylarında Dolar 4,09 seviyesinde iken 

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)
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Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından 4,03 seviyesine gerileyerek 

günü 4,01 ile kapatmıştır.    

 19 Nisan 2018 (ABD) 

Tutukluluk halinin devamı ve Doların Türk Lirasına karşı değer 

kaybettiği günlerde, ABD Dışişleri Bakanı Mitchell tarafından Türkiye’ye 

bir yaptırım uygulanabileceğinden bahsettiği gündür. Grafik 3’de 

görüldüğü üzere, olay günü Dolar %0,79’luk bir artış göstermiştir. Olay 

sonrası ilk ve ikinci günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %1,69 ve 

%2,46 olmuştur. Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında 

%1,24’lik Dolar lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası 

iki günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı %4,97 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 3. 19 Nisan 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Erken seçim kararı ile inişe geçen Dolar ABD’nin ilk yaptırım 

uyarısı ile birlikte yeniden yükselişe geçmiştir. Erken seçim kararı 

öncesindeki seviyeye yaptırım uyarısının iki gün sonrasında tekrar 

gelinmiştir. İlk ciddi ABD hamlesi sonucu Dolar tüm ölçümlerde Türk 

Lirasına karşı değer kazanmıştır [24].  

 7 Mayıs 2018 (TR) 

Brunson’ın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına 

hükmedildiği gündür. Olay gününe ait veriler Grafik 4’de görüldüğü 

gibidir.  Olay günü Dolar %0,97’lik bir değer kazanmıştır. Olay sonrası ilk 

ve ikinci günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %2,51 ve %1,47 

olmuştur. Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında %0,16’lık 

Türk Lirası lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası iki 

günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı %-2,41 olarak hesaplanmıştır. 
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Grafik 4. 7 Mayıs 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Türkiye tarafından gerçekleşen tahliye talebinin reddi ile Dolardaki 

artış ciddi boyutlara ulaşmıştır. Çalışma dönemi başlangıcı olan 5 Mart 

tarihinden 8 Mayıs tarihine kadarki süreçte Türk Lirasının değer kaybı 

yaklaşık %14 civarındadır. Bu sebeptendir ki 9 Mayıs tarihinde Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Dolara, döviz satım tutarını 5,3 

milyar Dolardan 7,1 milyar Dolara ve banka TL döviz depo ihale tutarını 

1,5 milyar Dolara çıkararak müdahale etmiştir [21]. Sonuç olarak Türkiye 

tarafından gerçekleşen bu hamleden sonra da Dolar Türk Lirasına karşı 

değer kazanmaya devam etmiştir.  

  28 Mayıs 2018 (ABD) 

ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da rahip Brunson ile ilgili 

açıklama yaptığı gündür. Grafik 5’de görüldüğü gibi olay günü Dolar 

%2,62’lik bir azalış göstermiştir. Olay sonrası ilk ve ikinci günleri de 

kapsayan kG’ler ise sırasıyla %-3,35 ve %-5,19 olmuştur. Olayın öncesi 

ve sonrasına ait ortalama getiri farkında %2,52’lik Türk Lirası lehine bir 

değer artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası iki günün, olay öncesi 6 

güne ait kG farkı %-9,93 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 5. 28 Mayıs 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 
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Bu tarihteki hamlenin tam olarak ölçülmesi pek mümkün değildir. 

Başkan Trump’ın açıklamasından önce kısa sürede aşırı değerlenen 

Dolara, T.C. Merkez Bankası “Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 

Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine 

(yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve 

borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla 

eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir” açıklaması ile 

piyasalara müdahale etmiştir [11].  

 29 Haziran 2018 (ABD) 

ABD senatörlerinin hem rahip Brunson hem de Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ile görüşme yaptıkları gündür. Grafik 6’da görüldüğü gibi olay 

günü Dolar %0,04’lük bir değer artışı göstermiştir. Olay sonrası ilk ve 

ikinci günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %0,23 ve %0,67 olmuştur. 

Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında %0,71’lik Dolar 

lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası iki günün, olay 

öncesi 6 güne ait kG farkı %3,58 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 6. 29 Haziran 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Bu müdahale ABD tarafından gerçekleşen üçüncü hamledir. Tüm 

ölçümlerde Doların Türk Lirasına karşı değer kazandığı görülmektedir. 

Erken seçimden çıkan Türkiye’de, Türk Lirasının Dolara karşı değer 

kazanması olay gününe kadar sürmüştür. Bu tarihten sonra Dolar bu 

değerin altına inmemiştir.   

 18 Temmuz 2018 (TR) 

Rahip Brunson’un üçüncü tahliye talebinin de mahkeme heyeti 

tarafından reddedildiği gündür. Grafik 7’de görüldüğü gibi olay günü 

Dolar %0,23’lük bir değer azalışı göstermiştir. Olay sonrası ilk ve ikinci 

günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %0,01 ve %-0,28 olmuştur. Olayın 

öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında %0,71’lik Dolar lehine bir 
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29 Haziran 18 0,04 0,23 0,67 0,71 3,58
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değer artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası iki günün, olay öncesi 6 

güne ait kG farkı %2,63 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 7. 18 Temmuz 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Olay çerçevesinde Dolar 4,80-4,90 bandında hareket etmiştir. 

Tahliye talebinin reddinin Dolar/TL üzerine net bir etkisi 

görülmemektedir.   

 25 Temmuz 2018 (TR) 

Rahip Brunson’un reddedilen tahliye talebi sonrasında mahkeme 

heyeti tarafından tutukluluk halinin yurtdışı yasaklı olarak ev hapsine 

çevrildiği gündür. Grafik 8’de görüldüğü gibi olay günü Dolar %2,32’lik 

bir değer kaybı göstermiştir. Olay sonrası ilk ve ikinci günleri de kapsayan 

kG’ler ise sırasıyla %-0,39 ve %-0,64 olmuştur. Olayın öncesi ve sonrasına 

ait ortalama getiri farkında %0,49’lik Türk Lirası lehine bir değer artışı söz 

konusudur. Olay günü ve sonrası iki günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı 

%-2,34 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 8. 25 Temmuz 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Türkiye tarafından gerçekleşen bu hamleyi değerlendirmeden önce 

bir gün öncesine göz atmak gerekmektedir.  Piyasaların faiz artırımı 

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)
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beklentisini boşa çıkaran T.C. Merkez Bankasının kararı sonrasında Dolar 

4,89 seviyelerine kadar yükselmiştir. Bir günde gerçekleşen %3,09’luk 

artış Doların daha da oynak bir yapıya geçiş yapacağının bir göstergesi 

olarak değerlendirilmiştir. Rahip Brunson’un ev hapsi kararı sonrasında 

Türkiye piyasaları kısmen rahatlamış ve Türk Lirası Dolara karşı 

%2,32’lik bir değer artışı yaşamıştır. Bu noktada dördüncü ve beşinci 

ölçümleri yorumlamak hem olay günü öncesindeki faiz artırmama kararı 

hem de olay günü sonrasındaki ev hapsi kararına ABD’den gelecek 

tepkiler nedeniyle olanaksız hale gelmiştir.  

 26 Temmuz 2018 (ABD) 

Rahip Brunson’un ev hapsi kararı sonrasında önce ABD başkan 

yardımcısının daha sonra da Başkan Trump’ın tehdit içeren mesajları 

yayınladıkları gündür. Grafik 9’da bu olaya ait veriler yer almaktadır. Olay 

günü Dolar %1,93’lük bir değer artışı göstermiştir. Olay sonrası ilk ve 

ikinci günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %1,68 ve %1,77 olmuştur. 

Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında %0,66’lık Dolar 

lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası iki günün, olay 

öncesi 6 güne ait kG farkı %2,16 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 9. 26 Temmuz 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Bir gün öncesinde rahatlayan Dolar/TL paritesi, ABD’den gelen 

birbirinde sert mesaj ile tersine dönmüştür. ABD tarafından gerçekleşen bu 

olayın etkileri bir önceki Türkiye hamlesine göre daha uzun sürmüştür. 

ABD tarafından uygulanacak olası bir yaptırım tedirginliği ile Türk Lirası 

Dolara karşı değer kaybetmeyi sürdürmüştür.  

 1 Ağustos 2018 (ABD) 

Rahip Brunson’un ev hapsi kararı sonrasındaki sert mesajlar ile 

yetinmeyen ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin iki bakanını kara listeye 

aldığını ilan ettiği gündür. Grafik 10’da görüldüğü gibi olay günü Dolar 

%1,64’lük bir değer artışı göstermiştir. Olay sonrası ilk ve ikinci günleri 

de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %3,06 ve %3,37 olmuştur. Olayın öncesi 

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)

26 Temmuz 18 1,93 1,68 1,77 0,66 2,16

4,864,854,86

4,77

4,89

4,74

4,784,79
4,81

4,72
4,74
4,76
4,78
4,80
4,82
4,84
4,86
4,88
4,90
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ve sonrasına ait ortalama getiri farkında %1,02’lik Dolar lehine bir değer 

artışı söz konusudur. Olay günü ve sonrası iki günün, olay öncesi 6 güne 

ait kG farkı %2,75 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 10. 1 Ağustos 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

ABD tarafından yapılan yaptırım uyarılarından ilki, iki bakana ait 

ABD’deki mal varlıklarına el konulması kararıdır. Olay gününe kadar 

görece yatay seyir halindeki Dolar paritesi olay günü itibariyle ciddi bir 

artışa başlamıştır. ABD’nin bu hamlesi de Türk Lirasının Dolar karşında 

değer kaybetmesine yol açmıştır. 

   10 Ağustos 2018 (TR) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandan beri artış eğiliminde 

olan Dolar ile ilgili ABD’yi hedef alan açıklamalar yaptığı gündür. Aynı 

gün Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın Yeni Ekonomik Planı 

açıklamıştır. Günün devamında ABD Başkanı Trump’ın çelik ve 

alüminyum ihracatındaki gümrük tarifelerini iki katına çıkartılmasını 

içeren yasayı onayladığını açıklamıştır. Grafik 11’de görüldüğü gibi olay 

günü, Dolar %15,90 gibi çok ciddi bir değer artışı göstermiştir. Olay 

sonrası ilk ve ikinci günleri de kapsayan kG’ler ise sırasıyla %22,12 ve 

%22,94 olmuştur. Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri farkında 

%6,10’luk Dolar lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay günü ve 

sonrası iki günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı %13,65 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)

1 Ağustos 18 1,64 3,06 3,37 1,02 2,75

5,085,07

5,00

4,91
4,88

4,864,854,86

4,77

4,75
4,80
4,85
4,90
4,95
5,00
5,05
5,10
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Grafik 11. 10 Ağustos 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Her ne kadar ABD başkanı tarafından ekonomik bir yaptırım kararı 

alınmış olmasına karşın, Türkiye’den yapılan söylemlerin uluslararası 

piyasalardaki etkileri daha şiddetli ve güçlü olmuştur. Geceden başlayan 

Dolar artışı Başkan Trump’ın mesajına kadar 6,30 seviyesine yükselmiştir. 

Başka bir ifade ile gün içinde Türk Lirasının Dolara karşı değer kaybı 

yaklaşık %14’lere ulaşmıştır. Mesaj sonrası Dolar artışa devam etmiş 6,80 

sevisine kadar çıkmış ve günü 6,43 seviyelerinde kapatmıştır. Bu durum 

göz önüne alınarak 10 Ağustos olay günü Türkiye’nin bir hamlesi olarak 

değerlendirilmiştir.  

 12 Ekim 2018 (TR) 

Rahip Brunson’un dördüncü kez hakim karşısına çıktığı, 3 yıl 1 ay 

15 gün hapis cezası aldığı ve hakkındaki yurtdışı yasağının kalktığı gündür. 

Grafik 12’de görüldüğü gibi olay günü Dolar, %0,91’lik bir değer kaybı 

göstermiştir. Olay sonrası ilk ve ikinci günleri kapsayan kG’ler ise sırasıyla 

%-0,52 ve %-2,36 olmuştur. Olayın öncesi ve sonrasına ait ortalama getiri 

farkında %0,14’lük Türk Lirası lehine bir değer artışı söz konusudur. Olay 

günü ve sonrası iki günün, olay öncesi 6 güne ait kG farkı %1,52 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

 

Grafik 12. 12 Ekim 2018 Dolar/TL Paritesi ve ölçümler 

Rahip Brunson’ın toplamda yaklaşık iki yıl süren tutukluluk halinin 

son bulması ile gerek ABD gerekse de Türkiye’de bir rahatlama söz 

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)

10 Ağustos 18 15,90 22,12 22,94 6,10 13,65

6,886,836,43

5,55
5,285,245,33

5,105,08

5,05
5,35
5,65
5,95
6,25
6,55
6,85

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)

12 Ekim 18 -0,91 -0,52 -2,36 -0,14 1,52

5,79
5,905,87

5,93

6,086,106,116,176,13

5,75
5,80
5,85
5,90
5,95
6,00
6,05
6,10
6,15
6,20
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konusu olmuştur. Günler öncesinden gerek diplomatik gerekse de politik 

kimselerin rahip Brunson’ın serbest bırakılacağı beklentisi ile rahatlayan 

piyasalarda Türk Lirası Dolara karşı değer kazanmıştır [25]. 

Sürecin başından sonuna kadarki dönemin genel olarak 

değerlendirilmesi Grafik 13’de görülmektedir. Türkiye tarafından yapılan 

hamlelerin olay günü getirisi %14,17 olurken ABD için bu oran %1,78 

olarak gerçekleşmiştir. Diğer ölçümlerde de benzer durum söz konusudur. 

Türkiye’nin sürece müdahalelerinin sonucunda Doların Türk Lirasına karşı 

değer kazandığı görülmektedir.  

 

 

Grafik 13. Genel Dolar/TL Paritesi Görünümü ve İki Ülkeye ait Ölçümler 

Sonuç olarak çalışma döneminde yer alan ilk olay günü ile son olay 

günü arasındaki (12 Mart 2018-12 Ekim 2018) süreçte ABD Doları Türk 

Lirasına karşı yaklaşık %53 değer kazanırken, incelenen 12 olay gününde 

Doların TL’ye karşı değer artışı ise yaklaşık %16 olarak bulunmuştur. 

Başka bir ifade ile Doların 175 gündeki %53’lük değer kazancının yaklaşık 

%16’lık kısmı olay günü kapsamında incelenen 12 günde gerçekleşirken, 

%28’lik kısmı ise olay günü ve sonrası ilk günde gerçekleşmiştir. Olay 

günlerinin öncesi ve sonrasına ait ortalamaların farkından elde edilen 

ölçümün değeri ise %6,51 olarak hesaplanmıştır.  Genel değerlendirmede 

yapılan tüm ölçüm hesaplamalarında, Dolardaki değer artışında 

Türkiye’nin sürece müdahalelerinin ABD’nin müdahalelerine göre daha 

etkili olduğu gözlemlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında bir nevi 

diplomatik kriz haline gelen ve Türkiye’de illegal faaliyetler ile ulusal 

G(t) kG (t,t+1) kG (t,t+2) ortG(t,t+2)-ortG(t-6,t-1) kG(t,t+2)-kG(t-6,t-1)

TR 14.17 24.68 20.32 5.40 10.15

ABD 1.78 3.31 3.08 1.11 3.53

Toplam 15.95 27.99 23.40 6.51 13.68

3,81

5,64

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00
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güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile yargılanan Amerikalı rahip Andrew 

Craig Brunson’ın sadece diplomatik krize değil aynı zamanda bir 

ekonomik krize dönüştüğü bir süreç yaşanmıştır. Yaklaşık iki yıl süren bu 

sürece hem Türkiye hem de ABD’den pek çok politikacı ve bürokrat 

müdahil olmuşlardır. Rahip Brunson ile ilgili gerek mahkeme kararları 

gerekse de kararlara verilen tepkilerin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu 

veya olumsuz bir takım karşılıklarının olduğu gözlemlenmiştir.  

Çalışmada sürece bir şekilde etki eden karar ve açıklamaların 

Türkiye ekonomisinde yaratmış olduğu etkiler, ABD Doları / Türk Lirası 

paritesi özelinde incelenmiştir. Süreç iki yıla yakın bir dönemi 

kapsamasına rağmen özellikle rahip Brunson’ın tahliye olmadan önceki 

yaklaşık altı aylık dönemi ayrıntılı olarak istatistiksel yöntemler ile analiz 

edilmiş ve ekonomik olarak değerlendirilmiştir. 

Olay günleri kapsamında yapılan değerlendirmede, 12 günün 

7’sinde Türk Lirası değer kaybederken, 5’inde değer kazanmıştır. Rahip 

Brunson sürecinin ekonomik etkisine bakıldığında, Dolar Türk Lirasına 

karşı ciddi bir artış göstermiştir. Doların Türk Lirası karşısındaki değer 

artışını yalnızca Brunson süreci ile değerlendirmek eksik bir yaklaşım 

olacaktır ancak piyasaların beklentiler ile hareket ettiği bir ortamda genel 

adalet işleyişi, eşitliği, şeffaflığı ve tüm paydaşlara verdiği güven 

duygusunun ekonomik göstergeler üzerindeki etkileri göz ardı 

edilmemelidir.  
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Ekonomik özgürlük sahiplik kavramına dayanmaktadır. Bu sahiplik 

nedeniyle kişiler yaşamlarını şekillendirmek için yetenek ve zamanlarını 

nasıl kullanacağı kararını seçme hakkı elde etmektedir diğer taraftan 

başkalarının zaman, yetenek ve kaynakları üzerinde hakları da 

bulunmamaktadır. Ekonomik olarak özgür kişiler diğer kişilerin hak ve 

mülkiyetlerine zarar vermeden kendi iktisadi eylemlerini 

gerçekleştirmektedir.(Gwarthney, Lawson, Hall, & Muphy, 2018, s. 1) 

Scully ve Slottje’ye göre ekonomik özgürlüğün göstergeleri döviz 

kuru rejimi özgürlüğü, askeri özgürlük, servet özgürlüğü, hareket 

özgürlüğü, bilgi özgürlüğü, Gastil’in sivil haklar indeksi, Gastil-Wright 

ekonomik sistem sınıflaması, medya özgürlüğü, yurtiçi ve yurtdışı seyahat 

özgürlüğü, çalışma izni özgürlüğü, araştırma özgürlüğü ve mülkiyetin elde 

edilmesi özgürlüğünden oluşmaktadır(Scully & Slottje, 1991, s. 124). Fraser 

Institute Raporu’na göre ise ekonomik özgürlüğün temel bileşenleri kamu 

büyüklüğü, kişisel tercih, piyasaya giriş ve rekabet etme özgürlüğü, dış 

ticaret özgürlüğü, serbest piyasa ekonomisi, mülkiyet hakları, kişi ve 

mülkiyet güvenliğinden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin ekonomik özgürlük 

üzerindeki etkileri şöyledir; 

 Kamu kaynaklı girişimlerin artması ekonomik özgürlüğü 

azaltmaktadır. 

 Yüksek ve değişken enflasyon geleceğe yönelik planları 

zorlaştırdığından ekonomik özgürlüğün etkinliğini azaltmaktadır. 

 Ticaret ulusal sınırlar içerisinde kaldığında ekonomik 

özgürlük azalır bu nedenle ticaretin uluslararasılaşması ekonomik 

özgürlüğün artmasını sağlamaktadır. 

 Cinsiyet eşitsizlik indeksine göre dünyanın birçok yerinde 

kadınlar erkeklere göre eşit ekonomik özgürlük seviyesinden 

yararlanmamaktadır. Cinsiyet eşitliği artırılarak ekonomik 

özgürlük artırılabilir(Gwarthney, Lawson, Hall, & Muphy, 2018) 

Ekonomik özgürlük ekonomik aktiviteleri kontrol etme 

yöntemlerinden ekonomik olarak çok daha verimlidir(Friedman, 1962, s. 20). 

Ekonomik özgürlük devletin ekonomik hayata müdahalesinin tamamen 
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ortadan kalkması anlamına gelmemektedir. Liberal toplumlarda bile devlet 

özgürlüğün korunması ve geliştirilmesinde rol oynamaktadır 

(Carlsson&Lundström, 2002,s.336). Birçok ülkede ekonomik büyümenin 

yetersizliği geçmiş ve günümüzde ekonomik problem oluşturmaktadır. 

Bazı ülkeler yüksek büyüme oranlarına sahipken diğerleri neden 

büyümüyor soruları iktisatçıları büyümeyi artıran dinamikleri araştırmaya 

yönlendirmektedir. Liberal iktisadi düşünürler ekonomik özgürlük arttıkça 

ekonomik büyümenin sürekli artacağı görüşüne sahipken sosyalist 

düşünürler korumacılığın büyümeyi artırdığını belirtmektedir(Haan & Sturm, 

2000, s. 216). Ekonomik teoriye göre ekonomik özgürlüğün teşvik, prodüktif 

çaba ve kaynak kullanımının etkinliğini artırmaktadır bu yönüyle 

ekonomik özgürlüğün pozitif etkilemesi beklenmektedir. Ekonomik 

özgürlük arttıkça daha yüksek yatırım oranları, çok hızlı ekonomik 

büyüme, yüksek gelir ve hızla azalan yoksulluk oranları 

sağlanmaktadır(Gwarthney, Lawson, Hall, & Muphy, 2018). Nitekim daha yüksek 

ekonomik özgürlüğe sahip ülkelerin daha yüksek kişi başı gelir ve 

büyümeye sahip olduğu gözlenmektedir. 

Çalışma kapsamında ekonomik özgürlüğün ekonomik büyüme 

üzerindeki etkisi test edilmiştir. Devam eden kısımlar literatür incelemesi, 

veri seti, ekonometrik yöntem, test bulguları ve sonuç kısmından 

oluşmaktadır. 

Literatür 

Ekonomik özgürlük ile büyüme üzerinde yapılan çalışmalardan 

bazıları aşağıda yer almaktadır. 

Easton ve Walker(1997) yatay kesit verilerle yaptıkları analizde 

ekonomik özgürlüğün büyüme üzerinde anlamlı etkisi olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Ayal veKarras(1998),çalışmalarında 1975-1990 dönemi 58 

ülke için ekonomik büyüme ile ekonomik özgürlüğün 13 bileşeni 

arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Çalışmaya göre parasal büyüme oranı 

ve enflasyon enflasyon değişkenliği düşürüldüğünde, kamu teşebbüsleri 

azaltıldığında, negatif reel faiz oranları daha az uygulandığında, legal ve 

illegal döviz kurları arasındaki fark azaltıldığında, ticaretin payı 

genişletildiğinde, sermaye işlemlerinde serbestleşme artırıldığında 

verimlilik artarak ekonomik büyüme artacaktır. Buna ilaveten yazarlar 

ekonomik özgürlüğün bileşeni olup büyümeyi etkileyen diğer değişkenler 

arasında gelir, yatırım oranı, nüfusun büyüme oranı, sermaye birikimi, 

ticarete konan vergiler, transfer ve sübvansiyonların da büyüme üzerinde 

anlamlı etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. 

Carlsson ve Lundström(2002), ekonomik özgürlüğün göstergelerini 

yedi farklı kategoriye ayrıştırarak ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 74 

ülke ve 1975-1995 dönemi için analiz etmişlerdir. Yedi kategoriye ayrılan 

ekonomik özgürlük indeksi her bir kategori için 0 ile 10 arasında değer 
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almakta 10’a yaklaştıkça daha yüksek özgürlük seviyesi elde edilmektedir. 

Ekonomik özgürlüğün ayrıştırıldığı kategoriler kamu büyüklüğü, piyasa 

ekonomisi, para politikası ve fiyat istikrarı, alternatif para birimlerinin 

kullanım özgürlüğü, yasal yapı ve özel mülkiyetin korunması, dış ticaret 

özgürlüğü ve sermaye piyasalarının serbestisinden oluşmaktadır. Çalışma 

bulgularına göre piyasa ekonomisi yapısı geliştirildikçe ekonomik büyüme 

arasında pozitif, para politikası ve fiyat istikrarı anlamsız ilişki, alternatif 

para birimlerinin kullanım özgürlüğü ile pozitif, yasal yapı ve özel 

mülkiyet haklarının güvenliği ile pozitif, dış ticaret özgürlüğü ile negatif, 

sermaye piyasalarının serbestisi ile pozitif ilişki belirlenmiş ve kamu 

büyüklüğü arttıkça ekonomik büyüme pozitif de negatif de etkilenebildiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Dawson(2003) ise ekonomik özgürlük ile uzun dönemde ekonomik 

büyüme arasında nedensellik ilişkisini analiz etmiştir. Çalışma 1970-2000 

dönemini kapsamakta ve ekonomik büyüme ile ekonomik özgürlük 

arasında Granger Nedensellik testine dayanmaktadır. Ekonomik 

özgürlüğün büyümenin nedeni olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Haan ve Sturm(2000); 80 ülke ve 1975-1990 dönemi için ekonomik 

özgürlük ile büyüme ilişkisini incelemişlerdir. Ekonomik özgürlük arttıkça 

ekonomik büyümenin artacağı, büyüme arttıkça ekonomik özgürlüğün 

artmayacağı diğer deyişle ekonomik özgürlük büyüme üzerinde tek taraflı 

pozitif etkiye sahipken büyümenin ekonomik özgürlük üzerinde hiçbir 

etkisinin olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır. 

Acar(2010); çalışmasında ekonomik özgürlük arttıkça yolsuzluk 

azalacak, ortalama yaşam beklentisi artacak, kişi başına düşen gelir düzeyi 

artacak, gelir dağılımı daha adil hale gelecek, doğrudan yabancı yatırımlar 

artacağı için büyümenin de artacağını vurgulamıştır. 

Justesen(2008) ise 1970-1999 döneminde bir grup ülke ile ekonomik 

özgürlük ve büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ve granger 

nedensellik testleriyle analiz etmiştir. Ekonomik özgürlüğün ekonomik 

büyümeyi etkilediği fakat bazı göstergelerin diğerlerinden daha fazla 

büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Buna göre kamu 

büyüklüğü ve düzenleyici politikalar ekonomik büyüme ve yatırımlar 

üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. 

Pääkkönen(2010); 1995-2005 yıllarında 25 ülke için Panel GMM 

yöntemiyle ekonomik özgürlük-büyüme ilişkisini belirlemeye çalışmıştır. 

Kurumlar ve yatırımların büyüme üzerinde hızlandıran etkisine sahip 

olduğu bu bakımdan politika yapıcıların kurum ve yatırımları artırarak 

büyümeyi artırabileceğini önermektedir. Diğer taraftan kamu 

büyüklüğünün büyümeyi negatif etkilediğini belirlemiştir. 
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Sturm ve Haan(2001); ekonomik özgürlük göstergelerinden 

yararlanarak ekonomik özgürlük artışının büyümeyi artırdığı hipotezinin 

gücünü(robust) belirlemeye çalışmışlardır. LeastMedian of Squares(LMS) 

regresyon analizi kullandıkları çalışma bulgularına göre ekonomik 

özgürlükteki değişim güçlü bir şekilde ekonomik büyümeyi etkilemektedir 

buna karşın büyüme ekonomik özgürlüğü etkilememektedir. 

Doucouliagos ve Ulubaşoğlu(2006); çalışmalarında literatürdeki 

ekonomik özgürlük ile büyüme çalışmalarını ele alarak meta analizi 

yöntemiyle ekonomik özgürlük ve büyüme arasında pozitif ilişki olup 

olmadığını araştırmışlardır. 1970-1999 dönemi 82 ülke için meta regresyon 

analizi sonuçlarına göre pozitif olarak ve hem dolaylı hem de doğrudan 

etkilemektedir. Ekonomik özgürlük hem direkt ekonomik büyümeyi 

etkilemekte hem de fiziki sermayeyi etkileyerek büyümeyi dolaylı olarak 

etkilemektedir. 

Veri Seti 

BRICS(Brezilya, Rusya, Hindistan,Çin ve Güney Afrika) ülkelerine 

yönelik ekonomik özgürlük ile büyüme ilişkisi 1995-2018 döneminde 

panel veri analizi ile test edilmiştir. Ekonomik özgürlük indeksi verileri 

2018 index of economic freedom-Hertiage Foundation’dan elde edilmiş ve 

büyüme verileri için kişi başı GSYH rakamları IMF’ten temin edilmiştir. 

 

Kaynak: Hertiage Foundation ve IMF’ten elde edilen verilerden tarafımızca   

hazırlanmıştır. 

Tablo’da Brezilye, Rusya, Çin ve Güney Afrika’ya göre daha düşük 

ekonomik özgürlük indeksine sahip olan Hindistan’da büyüme 

rakamlarının nispeten daha düşük olduğu görülmektedir. 
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Yöntem 

Çalışmada BRICS ülkelerinde ekonomik özgürlük ile büyüme 

ilişkisi panel veri analizi kapsamında değerlendirilmiş sırasıyla panel birim 

kök testleri, panel eşbütünleşme ve eşbütünleşme katsayı tahminleri 

uygulanmıştır. 

Analiz için kullanılan regresyon modeli; 

ln𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡=𝛼𝑖𝑡+β𝐸𝑂𝐼𝑖𝑡+Ɛ𝑖𝑡                                                               (1) 

GDP satınalma gücü paritesine göre 2011 sabit fiyatlarla GSYH’yı 

ve EOI ise ekonomik özgürlük indeksini belirtmek için kullanılmıştır. 

Serilerin durağanlığının belirlenmesi yapılacak tahminlerin 

güvenilirliği açısından önemlidir(Stock & Watson, 2003, s. 257). Panel 

birim kök testleri serilerin durağanlığının belirlenmesi için 

kullanılmaktadır. Literatürde çok sayıda birim kök testi vardır bu 

çalışmada kullanılan testler Levin,Lin,Chu(2002), Breitung(2000), Im, 

Pesaran,Shin(2003), Choi(2001) ve Hadri(2000) testleridir. LLC(2002) 

testinde üç model ile regresyon analizi yapılabilmektedir. 

Model 1: Δ𝑌𝑖𝑡=δ𝑌𝑖𝑡−1+ Ɛ𝑖𝑡                                                            (2) 

Model 2:Δ𝑌𝑖𝑡=𝛼0𝑖 + δ𝑌𝑖𝑡−1+ Ɛ𝑖𝑡                             

(3) 

Model 3:Δ𝑌𝑖𝑡=𝛼0𝑖 + 𝛼1𝑖𝑡 +δ𝑌𝑖𝑡−1+ Ɛ𝑖𝑡                                          (4) 

Üç modele göre temel hipotez 𝐻𝑜꞉δ=0 panel verilerin birim kök 

içerdiği ve alternatif hipotez ise 𝐻1꞉δ<0 panel verilerin durağan olduğu 

biçiminde oluşturulmuştur(Levin, Lin, & Chu, 2002, s. 4). 

Breitung(2000), birim kök testi için aşağıdaki regresyon modelini 

oluşturmuştur;  

𝑌𝑖𝑡=µİ + 𝛽𝑖𝑡 +𝑋𝑖𝑡 , t=1,2,3…….T.                                                (5) 

𝑋𝑖𝑡, otoregresif süreci temsil etmektedir. 

𝑋𝑖𝑡=∑ 𝛼𝑖𝑘
𝑝+1
𝑘=1 ,𝑋𝑖𝑡−𝑘+Ɛ𝑖𝑡 

Breitung testinin hipotez testleri 𝐻𝑜꞉𝜌𝑖=0panel veriler birim kök 

içerdiği ve alternatif hipotezin 𝐻𝑜꞉𝜌𝑖˂0panel veriler durağan olduğu 

biçiminde oluşturulmuştur(Breitung, 2001, s. 164). 

IPS(2003) testinde birim kök testi sınaması için oluşturulan 

regresyon modeli şöyledir; 

Δ𝑌𝑖𝑡=𝛼𝑖 +𝛽𝑖𝑌𝑖𝑡−1 +Ɛ𝑖𝑡                                 (6) 
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𝐻𝑜꞉𝛽𝑖=0  , temel hipotez paneldeki tüm birimlerin birim kök içerdiği 

𝐻1꞉𝛽𝑖<0  , alternatif hipotez ise paneldeki bazı birimlerin durağan 

olduğu biçiminde oluşturulmuştur(Im, Pesaran, & Shin, 2003, s. 55).  

Choi(2001) testinde oluşturulan regresyon modeli; 

𝑌𝑖𝑡=𝑑𝑖𝑡+𝑋𝑖𝑡, i=1,2……N ve t=1,2……T                                      (7) 

𝑑𝑖𝑡=𝛽0+𝛽𝑖1t+……𝛽𝑖𝑚𝑖𝑡
𝑚𝑖    , 𝑋𝑖𝑡=𝛼𝑖𝑋𝑖𝑡−1+𝑈𝑖𝑡 

şeklindedir. Temel hipotez𝐻𝑜꞉𝛼𝑖=1panel verilerin birim kök içerdiği 

ve alternatif hipotez 𝐻1꞉𝛼𝑖<1 en az bir birimin durağan olduğu biçiminde 

oluşturulmuştur(Choi, 2001, s. 251-252). Hadri(2000) testi diğer testlerden 

farklı olarak temel hipotezin panel verilerin durağan olduğu alternatif 

hipotez ise birim kök içerdiği biçiminde oluşturulmuştur(Hadri, 2000, s. 150-

152). 

Yapılan birim kök testleri neticesinde seriler aynı mertebeden(I(1)) 

durağan oldukları için panel eşbütünleşme testleri yapılmıştır. Seriler 

arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemek amacıyla panel verilerine 

Pedroni, Kao ve Johansen Fisher eşbütünleşme testleri uygulanmıştır. 

Pedroni testinde eşbütünleşme ilişkisini belirlemek için aşağıdaki 

regresyon modelinden hareket etmektedir; 

𝑌𝑖𝑡 =𝛼𝑖𝑡 +𝛿𝑖𝑡 +𝛽1𝑖𝑋1𝑖𝑡 +𝛽2𝑖𝑋2𝑖𝑡+………+𝛽𝑚𝑖𝑋𝑚𝑖𝑡+Ɛ𝑖𝑡                (8) 

t=1,2….T  , i=1,2………..N ve m=1,2……M 

t zaman, i yatay kesit ve m açıklayıcı değişken sayısını göstermek 

amacıyla kullanılmaktadır. 

Pedroni eşbütünleşme ilişkisini belirlerken yedi farklı test 

istatistiğinden yararlanmaktadır. Tüm istatistikler için hipotez testleri 

şöyledir; 

𝐻𝑜꞉𝛾𝑖=1  , temel hipotez panel eşbütünleşmenin olmadığı 

𝐻1꞉𝛾𝑖<1  , alternatif hipotez ise panel eşbütünleşmenin olduğunu 

varsaymaktadır(Pedroni, 1999, s. 654). Kao testi de temel hipotezin panel eş 

bütünleşme olmadığını, alternatif hipotezin ise panel eşbütünleşme 

olduğunu varsaymaktadır(Kao, 1999, s. 2). Johansen Fisher eşbütünleşme 

testi likelihood ratio trace istatistik ve maximumeigen value istatistikten 

yararlanarakpanel veriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemeye 

çalışmaktadır(Johensen, June-September 1988, s. 243). 

Panel verilerde uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi belirlendikten 

sonra Fully Modified Ordinary Least Squares ve Dynamic Ordinary Least 

Squares tahmincileri ile çalışılmıştır. Bu tahminciler heterojen ve homojen 

paneller için uygulanabilmektedir(Kao & Chiang, 1999, s. 10). 
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Bulgular 

Bu kısımda BRICS ülkelerine yönelik ekonomik özgürlük indeksi 

ile büyüme için kullanılan GSYH değişkenine ait birim kök testleri, 

eşbütünleşme ve katsayı tahminleri sonuçları yer almaktadır. 

Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

   Sabit  

Düzey lnGDP  EOI  

 İstatistik olasılık İstatistik olasılık 

LLC -0.404 0.343 -1.279 0.100 

Breitung     

IPS 2.426 0.992 -1.627* 0.051 

Choi 2.431 0.992 -1.693** 0.045 

Hadri 7.928*** 0.000 2.364*** 0.009 

1.Fark     

LLC -3.509*** 0.000 -8.820*** 0.000 

Breitung     

IPS -2.782*** 0.002 -8.053*** 0.000 

Choi -2.742*** 0.003 -6.553*** 0.000 

Hadri 0.678 0.248 1.552* 0.060 

   Sabit ve 

Trend 

 

Düzey lnGDP  EOI  

 istatistik olasılık İstatistik         olasılık 

LLC 1.293 0.902 -1.724** 0.042 

Breitung 0.949 0.828 0.487 0.687 

IPS 0.915 0.820 -1.192 0.116 

Choi 1.102 0.865 -1.115 0.132 

Hadri 3.816*** 0.000 4.144*** 0.000 

1.Fark     

LLC -4.293*** 0.000 -5.924*** 0.000 

Breitung -3.590*** 0.000 -4.708*** 0.000 

IPS -2.417*** 0.008 -6.283*** 0.000 

Choi -2.306* 0.010 -5.404*** 0.000 

Hadri 4.308*** 0.000 2.556*** 0.005 
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Hata varyansı Barlett ve bant genişliği Newey-West yöntemine göre 

oluşturulmuştur. Maksimum gecikme uzunluğu p-value 0.1 seçilmiş ve 

optimal gecikme uzunluğu t-istatistiğine göre belirlenmiştir. 

***, ** ve * sırasıyla temel hipotezin %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde kabul edilmediğini göstermektedir. 

Panel birim kök testi sonuçlarına göre ekonomik özgürlük ile 

büyüme verileri birinci mertebeden durağan ( I(1)) dır. Ekonomik özgürlük 

ile büyüme verileri I(1) olduğundan aynı mertebeden durağan serilere 

Pedroni, Kao ve Johansen Fisher panel eşbütünleşme testleri 

uygulanmıştır. 

Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

PedroniPanelEşbütünleşme Test Sonuçları 

 t- İstatistik olasılık Weighted 

t-İstatistik 

olasılık. 

Panel v-Statistic  -1.499 0.933 -1.650 0.950 

Panel rho-

Statistic 

 -1.977** 0.024 -1.675** 0.046 

Panel PP-Statistic  -1.635** 0.050 -1.485* 0.068 

Panel ADF-

Statistic 

 -1.979** 0.023 -2.065** 0.019 

(Between-Dimension) 

 t-istatistik Olasılık   

Grouprho-

Statistic 

 -1.144 0.126   

Group PP-

Statistic 

 -2.488*** 0.006   

Group ADF-

Statistic 

 -2.299* 0.010   

KaoPanelEşbütünleşme Test Sonuçları 

   t-istatistik olasılık 

ADF   -1.413* 0.078 

Residualvariance   0.0028  

HAC Variance   0.0075  
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JohansenFisherPanelEşbütünleşme Test Sonuçları 

Hypothesized 

No. Of CE(s) 

Fisher 

Stat.* 

(fromtrace 

test) 

Olasılık Fisher Stat.* 

(frommax-

eigen test) 

Olasılık 

None 24.58*** 0.006 21.62** 0.017 

At most 1 18.51** 0.047 18.51** 0.047 

***,** ve * sırasıyla  boş hipotezin %1 ,%5 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde kabul edilmediğini göstermektedir. 

Panel eşbütünleşme testleri sonuçlarına göre BRICS ülkelerinde 

ekonomik özgürlük ile büyüme verileri arasında eşbütünleşme ilişkisi 

vardır ve bu veriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir. Ekononik 

özgürlük ile büyüme arasında eşbütünleşme ilişkisi belirlendiğinden Fully 

Modified Ordinary Least Squares(FMOLS) ve Dynamic Ordinary Least 

Squares(DOLS) yani sırasıyla tamamen dönüştürülmüş en küçük kareler 

ve dinamik en küçük kareler tahmincileri ile eşbütünleşme ilişkisinin 

derecesi belirlenmiştir. 

FMOLS-DOLS Testi Sonuçları 

ln𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡=𝛼𝑖𝑡 +β𝐸𝑂𝐼𝑖𝑡 +Ɛ𝑖𝑡 

 Katsayı t-

istatistik 

olasılık 

FMOLS 0.264 30.01 0.000 

DOLS 0.263 30.49 0.000 

 

Katsayı tahmini sonuçlarına göre ekonomik özgürlük indeksindeki 

%1’lik artış büyümeyi %0.26  oranında artırmaktadır. Elde edilen bu sonuç 

istatistiki olarak da anlamlıdır. 

Sonuç 

Ekonomik özgürlük başkalarının karar, eylem, hak ve 

özgürlüklerine zarar vermeden kişilerin kendi seçimlerini yapmaları olarak 

tanımlanmaktadır. Ekonomik özgürlük kurum ve politikalardan oluşan çok 

bileşenli bir kavramdır ve bu bileşenlerin etkisiyle yönü belirlenmektedir. 

Ekonomik özgürlük ile büyüme ilişkisi iktisadi düşünceler arasında farklı 

yorumlanmaktadır. Liberal iktisadi düşünceye göre ekonomik özgürlük 

büyümeyi pozitif etkilerken sosyalist düşünceye göre korumacılık 

büyümeyi pozitif etkilemektedir. Günümüz iktisadi gelişmeleri bu iki 
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görüşün entegrasyonunu gerektirmektedir, devlet bir taraftan ekonomik 

özgürlüğü teşvik ederken diğer taraftan ekonomik özgürlüğün önündeki 

engelleri kaldırmaya ve düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır. Nitekim 

ekonomik özgürlüğün artması halinde yatırımların artması, yoksulluğun 

azalması ve ekonomik büyümenin artması beklenmektedir. 

Çalışma kapsamında BRICS ülkelerinde ekonomik özgürlük ile 

büyüme arasındaki ilişki 1995-2018 dönemi için incelenmiştir. Test 

sonuçlarına göre BRICS ülkelerinde ekonomik özgürlük ile büyüme 

arasında uzun dönemli ve pozitif ilişki belirlenmiş ve ekonomik 

özgürlükteki %1’lik artış ekonomik büyümeyi %0.26 oranında artırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Test sonuçları Easton ve Walker(1997), Ayal ve 

Karnas(1998), Haan ve Sturm(2000), Sturm ve Haan(2001), Carlsson ve 

Lundtröm(2002), Doucauliagos ve Ulubaşoğlu(2006), Justesen(2008),  

Acar(2010), Pääkkönen(2010), çalışmalarındaki gibi ekonomik özgürlük 

ile büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi desteklemektedir. 
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Yolsuzluk, özel kazanç elde etmek için elde edilmiş olan gücün 

kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk bulunduğu iş alanı ve kaybedilen para 

miktarına bağlı olarak büyük, küçük ve politik olarak 

sınıflandırılabilmektedir. Büyük yolsuzluk, liderlerin kamu yararı pahasına 

fayda sağlamalarına imkan veren devletin merkezi fonksiyonunu veya 

politikaları bozan hükümetin yüksek bir düzeyinde işlenen eylemlerden 

oluşmaktadır. Küçük yolsuzluk; karakol, okul, hastane gibi yerlerde temel 

ürün veya hizmetten yararlanmaya çalışan vatandaşlara küçük veya orta 

düzey devlet memurlarının elde ettikleri gücü kötüye kullanmalarıdır. 

Politik yolsuzluk ise; zenginlik, güç ve statülerini sürdürmek için 

pozisyonlarını kötüye kullanan politik karar yapıcılar tarafından finansman 

ve kaynakların yeniden dağılımında kuralların, kurumların ve politikaların 

manipüle edilmesidir (Transparency İnternational, 2018). 

Yolsuzluk politik, ekonomik, sosyal ve çevresel olmak üzere dört 

kategoride olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Çalışmamızda büyüme ile 

yolsuzluk ilişkisi ele alındığından yolsuzluğun ekonomik sonuçları 

üzerinde durulmuştur. Bu kapsamda yolsuzluğun sonuçları: 

 Yolsuzluk; hükümetlerin çevresel düzenleme, sağlık, 

güvenlik, makroekonomik istikrar gibi ihtiyaç duyulan alanlara 

yönelmesini engellemektedir.  

 Rüşvet, adam kayırma, vergi kaçırma gibi yollarla 

makroekonomik istikrarsızlığa yol açmaktadır.  

 Yabancı doğrudan yatırımların azalmasına yol açar, 

güvensizlik yaratır, iş yapma maliyetini artırdığından küçük 

işletmeleri iflasa sürüklemektedir ve yoksulluğu artırmaktadır 

(WorldBank Group, 2018). 

 Ulusal refahı azaltır, yolsuz politikacılar kıt kamu 

kaynaklarını toplumun faydası yerine kendi zenginliklerini 

artıracak projelere yatırmakta ve barajlar, enerji santralleri, boru 

hatları, rafineriler gibi yüksek profilli projeler ile okullar, 

hastaneler, yollar gibi daha az göze çarpan projelere öncelik 

vermektedirler.  
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 Adil pazar yapılarının gelişimini engelleyerek rekabeti 

azaltmakta ve yatırımları engellemektedir.  

 Toplumsal refah, rekabet, yatırım kanalıyla büyümeyi 

azaltmaktadır. 

Yolsuzluğu önlemek için hükümetler medya bağımsızlığını ve 

düşünce özgürlüğünü desteklemelidir. Hükümetler medya üzerindeki 

düzenlemeleri minimize etmeli, gazeteciler üzerindeki baskı ortadan 

kaldırılarak özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri ortam 

oluşturulmalıdır. Vergi kaçırma, adam kayırma, rüşvet, hile, sahtekarlık, 

zimmetine para geçirme, gasp eylemleri ortadan kaldırılmalıdır. Sivil 

toplum ve hükümetler bilginin kolayca elde edilebileceği kanunları teşvik 

etmeli çünkü bilginin kolayca elde edilmesi şeffaflık ile hesap 

verilebilirliği artırdığından yolsuzluğu azaltmaktadır. Hükümetler temel 

özgürlükleri korumalıdır (Transparency İnternational, 2018). 

Çalışma kapsamında MINT ülkelerine yönelik yolsuzluğun büyüme 

üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın MINT ülkelerini 

kapsamasının nedeni Goldman Sachs eski ekonomisti Jim O’Neill 

tarafından 2013 yılında MINT ülke grubunun yeni gelişen piyasa 

ekonomileri olarak ve yeni potansiyel yatırım hedefi olarak gündeme 

getirmiş olması yer almaktadır.  Jim O’Neill’e göre coğrafi konumları ve 

ekonomik avantajları nedeniyle MINT ülkeleri hızlı büyüme kapasitesine 

sahip ancak hepsinin ortak özelliği yüksek yolsuzluk oranlarına sahip 

olmaları dolayısıyla büyüme oranlarının potansiyellerinin altında 

kalmasıdır (O'Neill, 2013). 

Literatür 

Ülkelerde yolsuzluğun görülmesi bu alanda yapılan çalışmaları da 

beraberinde getirmektedir. Yolsuzluğun nedenleri, sonuçları ve ortadan 

kaldırmak için yapılması gerekenleri uygulamalı ve teorik olarak ele alan 

çalışmalar mevcuttur. Yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 

kapsamında yapılan çalışmalardan bir kısmı şöyledir; 

Shleifer ve Vishny(1993) çalışmalarında rüşvetin ekonomik 

büyümede vergiden daha maliyetli olduğu sorusuna cevap bulmaya 

çalışmışlardır. Rusya’da bir şirkete yabancı yatırımı olduğu durumu 

örneklemişlerdir. Komünizm sonrası Rusya’da yabancı yatırımcı yatırım 

yapmak istediğinde sanayi bakanlığı, maliye bakanlığı, belediye, yasama 

organı, merkez bankası, devlet emlak bürosu gibi yabancı yatırım ofisi de 

dahil birçok kişi ve kuruma rüşvet vermek durumunda olduğundan yabancı 

yatırımcı Rusya’ya yatırım yapmaktan kaçınmaktaydı. Yazarlara göre 

rüşvet beraberinde yatırımları engellediğinden büyümeyi azaltmaktadır. 

Bunların yanı sıra çalışmada yolsuzluğun sağlık, eğitim, savunma, altyapı 
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yatırımları gibi sosyal refahı olumlu etkileyecek yatırımları da 

engellediğinden bahsedilmiştir. 

Mauro(1995) çalışmasında yolsuzluğun devletin eğitim ve sağlık 

harcamalarının azalmasına yol açtığından ve yatırımlar ile ekonomik 

büyümeyi azalttığı üzerinde durmaktadır. Gupta vd (2002); yolsuzluğun 

büyümeyi azaltarak gelir dağılımında eşitsizliğe, vergiden kaçınmaya yol 

açarak vergi gelirlerinin azalmasına yol açtığından bahsetmektedir. 

Yazarlara göre yolsuzluk artınca vergi yükü düşük gelir grubuna 

yansımakta bunun sonucu olarak fakirlik, gelir eşitsizliği ve eğitim 

eşitsizliği artmaktadır. 

Mo(2001) çalışmasında yolsuzluğun büyüme üzerindeki etkisi ve 

iletim kanalları üzerinde durmuştur. 1970-1985 dönemi için sıradan en 

küçük kareler tahmincisi(OLS, ordinary least squares) ile yapılan analiz 

sonucuna göre yolsuzluktaki %1’lik artış büyümeyi %0.72 oranında 

azalttığı bulgusuna ulaşmıştır. Yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde en 

yoğun hissedildiği kanal %53 etkisi ile politik istikrarsızlık olarak 

belirlenmiş ayrıca yolsuzluğun beşeri sermaye ile özel yatırımlar üzerinde 

negatif etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Monte ve Papagni(2001) ise 1963-1991 döneminde İtalya’nın 20 

bölgesine yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisini 

dinamik panel veri analizi ile belirlemeye çalışmıştır. Yolsuzluğun özel 

yatırımları ve kamu yatırımlarında etkinliği azaltmak suretiyle ekonomik 

büyümeyi negatif etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Sarkar ve Hasan(2001); 87 ülke ve 1986-1996 döneminde yatay 

kesit regresyon analizi ile yolsuzluk, yatırım ve büyüme ilişkisini ele 

almışlardır. Yazarlara göre yolsuzluğun en geniş eylemi içinde bulunan 

rüşvet üretim maliyetini artırarak fiyatların yükselmesine ve talebin 

düşmesine yol açmaktadır. Çalışma bulgularına göre yolsuzluk yatırımları 

potansiyel olarak üretken(verimli) sektörlerden üretken olmayan(verimsiz) 

sektörlere yönlendirdiği için yatırımın etkinliğini ve hacmini azaltmak 

suretiyle büyümeyi de azaltmaktadır. Yolsuzluğun bu sonucunu yazarlar 

iki taraflı kılıç(a double edge sword) benzetmesiyle açıklamışlardır. 

Akai vd(2005);ABD için kısa dönem(1998-2000), orta 

dönem(1995-2000) ve uzun dönem(1991-2000)de yolsuzluğun büyüme 

üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İki aşamalı en küçük kareler(2SLS, two 

stage least square) yöntemini kullandıkları çalışmaya göre yolsuzluk ile 

büyüme arasındaki negatif ilişki uzun ve orta dönemde istatistiki olarak 

anlamlı iken kısa dönemde anlamsızdır. 

Halkos ve Tzeremes(2010); 2000-2006 döneminde 29 gelişmiş 50 

gelişmekte olan toplam 79 ülkede yolsuzluk ile ekonomik etkinlik 

arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Analiz sonucunda 
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yolsuzluğun ekonomik etkinlik üzerinde U şekilli etkisi olduğu, belli 

noktaya kadar yolsuzluk artınca ekonomik etkinlik azalırken bu noktadan 

sonra artmaktadır bu nedenle yolsuzluğun ekonomik etkinlik üzerinde 

dolaylı etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Uğur ve Dasgupta(2011) ise çalışmalarında yolsuzluğun birkaç 

kanaldan ekonomik büyüme üzerinde etkisinin olduğundan 

bahsetmektedirler. Bunlar arasında yolsuzluk; kamu yatırım ve 

harcamalarının azalması, yerli ve yabancı yatırımların azalması, beşeri 

sermaye düzeyinin düşmesi, kamu kurumlarının etkinliğinin azalması 

suretiyle ekonomik büyümeyi azaltmaktadır. Büyümenin azalması 

geribildirim(feedback) etkisiyle yolsuzluğun artmasına ve düşük büyüme-

yüksek yolsuzluk sarmalı etrafında ekonomik sistemin hareket etmesiyle 

sonuçlanmaktadır. 

Swaleheen(2011) çalışmasında kişi başına GSYH büyüme oranı ile 

yolsuzluk arasındaki ilişkiyi 1984-2007 döneminde Genelleştirilmiş 

Momentler Metodu(GMM,Generalized Method of Moments) ile analiz 

etmiştir. Yolsuzluğun büyümeyi negatif ve doğrudan etkilediği sonucuna 

ulaşmıştır. Çalışmada ayrıca incelenen ülkeler için tek tek değerlendirme 

yapıldığında yolsuzluk ile büyüme ilişkisi ülkelere göre farklılık 

gösterebildiği belirtilmiştir. Buna göre Finlandiya’da yolsuzluk büyümeyi 

azaltırken Kongo’da yolsuzluk “tekerleği yağlama(grease in the 

wheel)”argümanı ile uyumlu çalışmakta katı kamu politikaları ve 

bürokratik engellerden kaçınmak isteyen firmaları destekleyerek 

büyümeyi artırmaktadır. 

Huang(2012) ise 10 Asya ülkesine 1995-2010 döneminde yolsuzluk, 

ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi panel 

eşbütünleşme ve panel vektör hata düzeltme modeli(Panel Vector Error 

Correction Model) ile analiz etmiştir. Literatürdeki ekonomik büyüme ile 

yolsuzluk arasındaki negatif ilişkinin aksine yolsuzluk ile büyüme arasında 

pozitif ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ekonomik büyümeden gelir 

eşitsizliğine doğru pozitif ve anlamsız ilişki, gelir eşitsizliğinden ekonomik 

büyümeye doğru pozitif yolsuzluğa doğru negatif ve anlamsız ilişki 

belirlenmiştir. Yolsuzluğun büyümeyi artırma sebepleri arasında 

bürokratik engellerin azalması, bürokrasinin yönetim etkinliğini 

geliştirmesi, iş-zaman maliyetinin azalması gösterilmiştir. 

Marthur ve Singh(2013); gelişmekte olan 29 ülkede 1980-2000 

yıllarında yolsuzluğun yabancı doğrudan yatırımlar üzerindeki etkisini 

panel veri analizi ile incelemişlerdir. Yazarlara göre yabancı doğrudan 

yatırımlar piyasa büyüklüğü, dış açıklık oranı, emek ve altyapı maliyeti, 

yolsuzluk gibi unsurların etkisi ile ülkeler arasında hareket etmektedir. 

Çalışma sonucuna göre piyasa büyüklüğü ve dış açıklık arttıkça, emek ve 

altyapı ile yolsuzluk azaldıkça yabancı doğrudan yatırımlar artmakta ve 
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bunun sonucu olarak büyüme de artmaktadır. Johnson vd(2014) ise 

ABD’de 1975-2007 dönemi için yolsuzluk ile büyüme arasında negatif 

ilişki tespit etmişlerdir. 

Veri Seti 

Veriler 1995-2017 yılları arasını kapsamakta ve veri aralığı yıllık 

olarak belirlenmiştir. Büyüme verileri satın alma gücü paritesine göre 2011 

yılı sabit fiyatlarla IMF’ten alınmıştır. Yolsuzluk verileri ise yolsuzluk 

algılama indeksi olarak Transparency İnternational’dan temin edilmiştir. 

Transparency İnternational’dan alınan yolsuzluk algılama indexi 0 ile 100 

arasında değer almakta, 0’a yaklaştıkça yolsuzluğun arttığı 100’e 

yaklaştıkça yolsuzluğun azaldığı biçiminde yorumlanmaktadır. 

Analiz kapsamında MINT ülkeleri Meksika, Endonezya, Nijerya ve 

Türkiye’den oluşmaktadır. Söz konusu ülkelere ait yolsuzluk ve büyüme 

verileri grafik halinde aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Kaynak: Transparecny İnternational ve IMF’ten alınan verilerle tarafımızca 

oluşturulmuştur. 

Tablo sırayla Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye’nin 

yolsuzluk algılama indexi ile GSYH arasındaki ilişkiyi 1995-2017 yılları 

itibariyle yansıtmaktadır. Tablo’dan yolsuzluk algılama indeksinin 

azaldığı (yolsuzluğun arttığı)dönemde büyümenin azaldığı yolsuzluk 

algılama indeksinin arttığı (yolsuzluğun azaldığı )dönemde ise büyümenin 

arttığı görülmektedir. 

Metodoloji 

Çalışmada panel veri analizi kullanılarak aşağıdaki regresyon 

modeli tahmin edilmiştir; 
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ln𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡=𝛼𝑖𝑡 +β𝑌𝐴𝐼𝑖𝑡 +Ɛ𝑖𝑡      (1) 

lnGDP, 2011 fiyatlarıyle $’a sabit GSYH rakamlarının logaritmasını 

ve YAI  ise yolsuzluk algılama indeksini temsil etmektedir. 

Panel veri analizinin kullanılma nedenleri;  

Yatay kesit ve zaman serileri birlikte yer aldığından veri sayısı 

artmakta bu durum çoklu doğrusal bağlantı sorununu azaltmakta ve 

ekonometrik model tahmininin daha güvenilir hale gelmesini 

sağlamaktadır (Hsiao, 2003, s. 3). Veri sayısı az olduğunda bile 

kullanılabilmektedir ve diğer analizlere göre karmaşık modellerin 

analizinde kullanılabilmektedir (Hsiao C. , 2005, s. 8). Panel veri analizine 

yönelik geliştirilen test teknikleri sayesinde araştırmacıların panel 

tekniklerini kullanarak daha fazla analiz yapmasına imkan sağlamaktadır 

(Hsiao C. , 2005, s. 144). 

Yolsuzluğun MINT ülkelerinde büyüme üzerindeki etkisini 

belirlemek amacıyla sırasıyla panel birim kök testleri, panel eşbütünleşme 

testleri ve eşbütünleşme katsayı tahminleri yapılmıştır. 

Durağan olmayan serilerle çalışılması yapılan ekonometrik 

tahminlerin etkinliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle çalışılan 

serilerin durağanlığının analiz edilmesi, serilerin zamana bağlı değişiminin 

belirlenmesi gerekmektedir (Stock & Watson, Introduction to Econometrics, 2003, s. 

457). Bu amaçla yapılan testler arasında birim kök testleri de yer almaktadır. 

Panel birim kök testleri arasında Levin,Lin,Chu(2002), Breitung(2000), 

Im, Pesaran,Shin(2003), Choi(2001) ve Hadri(2000) testleri 

kullanılmıştır.LLC testinin hipotezi; LLC testinde üç model ile regresyon 

analizi yapılmaktadır. 

Δ𝑌𝑖𝑡=δ𝑌𝑖𝑡−1+ ∑ Ɵ𝑖𝐿
𝑝𝑖
𝐿=1 𝛥𝑌𝑖𝑡−𝐿+𝛼𝑚𝑖𝑑𝑚𝑡+ Ɛ𝑖𝑡                    (2) 

m=1,2,3 (ele alınan modeli belirtmektedir.) 

𝑑𝑚𝑡, deterministik değişkenlerin vektörü 

𝛼𝑚𝑖, m modeli için katsayıların vektörü 

𝑑1𝑡, Ø (boş küme) 

𝑑2𝑡, {1} ve  𝑑3𝑡, {1,t}’dir (H.Baltagı, January 2014, s. 278). 

Her üç model için de boş hipotez 𝐻𝑜꞉δ=0 panel veriler birim kök 

içerdiği ve alternatif hipotezin ise 𝐻1꞉δ<0 panel verilerin durağan olduğu 

varsayılmaktadır. 

Breitung birim kök testi için oluşturulan  regresyon modeli 

şöyledir;  

𝑌𝑖𝑡=µİ + 𝛽𝑖𝑡 +𝑋𝑖𝑡 , t=1,2,3…….T.                                      (3) 
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Boş hipotez paneldeki tüm birimlerin birim kök içerdiği ve 

alternatif hipotezdepaneldeki tüm birimlerin durağan olduğu 

varsayılmaktadır (Breitung, 2018, s. 164). IPS testinde ise regresyon modeli; 

Δ𝑌𝑖𝑡=𝛼𝑖 +𝛽𝑖𝑌𝑖𝑡−1 +Ɛ𝑖𝑡                                                                (4) 

𝐻𝑜꞉𝛽𝑖=0  , boş hipotez paneldeki tüm birimlerin birim kök içerdiği 

𝐻1꞉𝛽𝑖<0  , alternatif hipotez ise paneldeki bazı birimlerin durağan 

olduğunu varsaymaktadır (Im, Pesaran, & Shin, Testing for Unit Roots in 

Heterogeneous Panels, 2003, s. 55).  Choi testinde kullanılan regresyon modeli; 

𝑌𝑖𝑡=𝑑𝑖𝑡+𝑋𝑖𝑡                                                                                  (5) 

biçimindedir. Hipotezler ise 𝐻𝑜꞉𝛼𝑖=1boş hipotez panel verilerin 

birim kök içerdiği ve alternatif hipotez ise 𝐻1꞉𝛼𝑖<1 en az bir kesitin 

durağan olduğu varsayılmaktadır (Choi, Unit Root Tests for Panel Data, 2001, s. 

252). Ve son olarak Hadri testi ise diğer testlerden farklı olarak boş 

hipotezin panel verilerin durağan olduğu alternatif hipotez ise birim kök 

içerdiğini varsaymaktadır (Hadri, Testing for Stationary in Heterogeneous Panel Data, 

2000, s. 150). 

Panel eşbütünleşme testi için serilerin aynı düzeyde durağan olması 

esasına dayanan Pedroni, Kao ve Johansen Fisher eşbütünleşme testleri 

yapılmıştır. Pedroni eşbütünleşme testi; heterojen ve homojen panellerde 

eşbütünleşme ilişkisi tespit etmeye olanak sağlamaktadır. Pedroni 

eşbütünleşme testi için kullanıllan model; 

𝑌𝑖𝑡 =𝛼𝑖𝑡 +𝛿𝑖𝑡 +𝛽1𝑖𝑋1𝑖𝑡 +𝛽2𝑖𝑋2𝑖𝑡+………+𝛽𝑚𝑖𝑋𝑚𝑖𝑡+Ɛ𝑖𝑡     (6) 

Pedroni eşbütünleşme analizinde homojen ve heterojen panelleri de 

içeren toplam yedi farklı test istatistiği geliştirmiştir.  Tüm testler için 

hipotez testleri; 

𝐻𝑜꞉𝛾𝑖=1  , boş hipotez panel eşbütünleşmenin olmadığı 

𝐻1꞉𝛾𝑖<1  , alternatif hipotez ise panel eşbütünleşmenin olduğu 

biçimindedir (Pedroni, Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels 

with Multiple Regressors, 1999, s. 654). Kao testi de Pedroni testi gibi boş hipotez 

panel eşbütünleşme olmadığı ve alternatif hipotez panel eşbütünleşme 

olduğu biçiminde oluşturulmuştur (Kao C. , 1999, s. 2). Johansen Fisher 

eşbütünleşme testi likelihood ratio trace istatistik ve maximum eigenvalue 

istatistikten oluşan iki yöntemle eşbütünleşme ilişkisinin test edilmesi 

esasına dayanmaktadır (Johensen, Statistical Analysis of Cointegration Vectors, June-

September 1988, s. 186). 

Panel verilerde eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra 

eşbütünleşme katsayı tahmini hesaplanmaktadır. Çalışmamızda panel 

eşbütünleşme katsayı tahmininde FMOLS ve DOLS testleri kullanılmıştır. 

Bu tahminciler en küçük kareler tahmincisine içsellik ve otokorelasyon 
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düzeltmeleri yapılması suretiyle geliştirilmiştir bu nedenle içsellik ve 

otokorelasyona karşı güçlü tahminler vermektedirler (Kao & Chiang, On the 

Estimation and İnference of a Cointegrated Regression in Panel Data, 1999, s. 186). 

Test Sonuçları 

MINT ülkeleri için 1995-2017 döneminde yolsuzluk ve büyüme 

arasındaki ilişkiyi belirlemede kullanılan testler ve bu testlere ait sonuçlar 

aşağıda yer almaktadır. 

Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

   Sabit  

Düzey lnGDP  YAI  

 İstatistik olasılık İstatistik olasılık 

LLC 0.115 0.545 -1.506* 0.066 

Breitung     

IPS 1.179 0.880 -1.055 0.145 

Choi 1.253 0.894 -1.103 0.134 

Hadri 6.369*** 0.000 4.454*** 0.000 

1.Fark     

LLC -19.523*** 0.000 -5.975*** 0.000 

Breitung     

IPS -12.041*** 0.000 -6.600*** 0.000 

Choi -11.609*** 0.000 -5.666*** 0.000 

Hadri 0.565 0.285 0.162 0.435 

   Sabit ve 

Trend 

 

Düzey lnGDP  YAI  

 istatistik p-value İstatistik         p-value 

LLC -27.856*** 0.000 -1.248 0.105 

Breitung 0.607 0.728 0.685 0.753 

IPS -15.153*** 0.000 -1.372* 0.085 

Choi -7.804*** 0.000 -1.513* 0.065 

Hadri 2.908*** 0.0018 2.723*** 0.003 

1.Fark     
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LLC -9.818*** 0.000 -2.180** 0.0146 

Breitung -1.565* 0.058 -0.625 0.265 

IPS -7.144*** 0.000 -3.757*** 0.000 

Choi -4.757*** 0.000 -3.523*** 0.000 

Hadri 2.509*** 0.006 3.259*** 0.000 

 

Uzun dönem tutarlı hata varyansı hesaplanırken Barlett metodu 

uygulanmış ve bant genişliği Newey-West metoduna göre belirlenmiştir. 

Maksimum gecikme uzunluğu p-value 0.1  alınmış ve optimal gecikme 

uzunluğu t-istatistiğine göre oluşturulmuştur. 

***, ** ve * sırasıyla boş hipotezin %1, %5 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde reddedildiğini belirtmektedir. 

Panel birim kök testi sonuçlarından büyüme ve yolsuzluk serilerinin 

birinci farklarında durağan oldukları ( I(1)) görülmektedir.  

Bu noktada serilerI(1) olduğu için serilerin aynı entegrasyon 

düzeyinde olması esasına dayanan Pedroni, Kao ve Johansen Fisher 

Eşbütünleşme testleri yapılmıştır. 

Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları 

PedroniPanelEşbütünleşme Test Sonuçları 

 t- İstatistik olasılık Weighted 

İstatistik 

olasılık. 

Panel v-Statistic  -1.503 0.933 -1.503 0.933 

Panel rho-Statistic  -1.352* 0.088 -1.602* 0.0546 

Panel PP-Statistic  -1.565* 0.058 -1.714** 0.043 

Panel ADF-Statistic  -1.529* 0.063 -1.563* 0.059 

(Between-Dimension) 

 t- İstatistik Olasılık   

Grouprho-Statistic  -0.350 0.363   

Group PP-Statistic  -1.700** 0.044   

Group ADF-

Statistic 

 -1.627* 0.051   

KaoPanelEşbütünleşme Test Sonuçları 

   t-istatistik olasılık 

ADF   -1.783** 0.037 
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Residualvariance   0.002  

HAC Variance   0.003  

JohansenFisherPanelEşbütünleşme Test Sonuçları 

Hypothesized 

No. Of CE(s) 

Fisher Stat.* 

(fromtrace 

test) 

Olasılık Fisher Stat.* 

(frommax-

eigen test) 

Olasılık 

None 27.22*** 0.000 24.91*** 0.001 

At most 1 14.28* 0.074 14.28* 0.074 

***,** ve * sırasıyla  boş hipotezin %1 ,%5 ve %10 anlamlılık 

düzeyinde reddedildiğini belirtmektedir. 

Panel eşbütünleşme testleri sonucunda MINT ülkelerinde yolsuzluk 

ile büyüme arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Eşbütünleşme ilişkisi belirlenen yolsuzluk ve büyüme 

arasındaki katsayı tahmini sonuçlar ise; 

FMOLS-DOLS Testi Sonuçları 

ln𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡=𝛼𝑖𝑡 +β𝑌𝐴𝐼𝑖𝑡 +Ɛ𝑖𝑡 

 Katsayı Standart 

sapma 

t-

istatistik 

olasılık 

FMOLS 0.383 0.035 10.790 0.000 

DOLS 0.384 0.035 10.704 0.000 

 

Yolsuzluk algılama indeksindeki %1’lik artış ( yolsuzluktaki %1’lik 

azalma anlamına gelmektedir) büyümeyi %0.38 oranında artırmaktadır. 

FMOLS ve DOLS testi sonuçları da benzer sonuç vermiş ve katsayı 

tahminlerini istatistiki olarak anlamlıdır.  

Sonuç 

Yolsuzluk güç, refah veya mevki elde etmek amacıyla elde edilmiş 

olan gücün kötüye kullanılmasıdır. Yolsuzluk ekonomide güvensizlik, 

belirsizlik ortamı yaratarak yerli ve yabancı yatırımların azalması suretiyle 

ekonomik büyüme seviyesini düşürmektedir. Yolsuzluk; hükumetlerin 

temel ihtiyaçlar kapsamındaki yatırımlarını engellemekte, rüşvetçilik ve 

vergi kaçırma gibi eylemler neticesinde ekonomide güvensizlik ve 

belirsizlik ortamı oluşturmakta, ulusal ve uluslararası üretken yatırımların 

azalmasına yol açmakta, gelir dağılımındaki eşitsizliği artırmakta, rekabeti 

ve ulusal refahı azaltmak suretiyle büyümeyi negatif etkilemektedir.  
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Çalışmada MINT ülkelerinde yolsuzluğun büyüme üzerinde negatif 

etkisinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. MINT ülkeleri grubunu 

2013 yılında literatüre kazandıran Jim O’Neill’e göre MINT ülkelerinde 

yolsuzluk büyüme önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. 

Bu yönüyle MINT ülkelerinde büyüme ve yolsuzluk arasında negatif ilişki 

olması beklenmektedir. Çalışmada MINT ülkelerinde yolsuzluk ve 

büyüme değişkenleri arasındaki ilişki 1995-2017 yıllık verileri dikkate 

alınarak test edilmiştir. Birim kök testlerinin birinci farklarında durağan 

belirledikleri serilerin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi içinde oldukları 

ve yolsuzluktaki %1 oranında azalmanın ekonomik büyümeyi %0.38 

oranında artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuç Shleifer ve 

Vishny(1993), Mauro(1995), Gupta vd.(2002), Mo(2001), Monte ve 

Papagni(2001), Sarkar ve Hasan(2001), Akai vd(2005), Uğur ve 

Dasgupta(2011), Swaleheen(2011), Marthur ve Singh(2013), Johnson 

vd(2014) çalışmalarında belirlendiği gibi yolsuzluk ile büyüme arasındaki 

negatif ilişkiyi desteklemektedir. 
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